
בבית המשפט המחוזי ת"צ 23705-09-14
מחת מרכז קבוע בפני כבי השר
דפנהבלטמףקדראי

ליום 26.4.18

בעניין: 1. חגית כפיו/ ת.ז. 023082704
2. יוגל כפיר, ת.ז. 022532253

ממושב תימורים, ד .נ. 250 שיקמים

ע"י ב"כ עוה"ד רענן בשן ו/או לאה נמס-קהתי
ו/או בת-חן פארי סבאג
מרח' הירדן 39, רחובות

טל: 08-9316072 פקס� 08-9316075 התובעים המייצגים

- ד ג ג -

שירות פלוס בע"מ,
ע"י ב"כ עוה"ד אמיתי אביעד ואחי

מדרך מנחם בגין 11, רמת גן
טל: 03-6236130 פקס: 03-6850043 הנתבעת

מהות התובענה: כספית, הצהרתית, ייצוגית- על פי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-
2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות").

סכום התביעה: סכום התביעה של התובעים המייצגים: 807.5 ¤.

סכום התביעה המשוער במצטבר לכל חברי קבוצת הנפגעים �
כ-10,000,000 ¤.

כתב תביעה ייצוגית

בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו�2006

מבוא

1. תובענה זו מוגשת כנגד עוסקת, היא הנתבעת, המנצלת לרעה את כוחה המסחרי אל מול

תמימותם וחולשתם היחסית של צרכניה ומתנערת באופן שיטתי מהתחייבויות חוזיות
מפורשות שנתנה להם, וזאת לאחר שכבר קיבלה את מלוא התמורה כנגדן.

2. כפי שנראה להלן, העובדות בענייננו מגלמות את המקרה הקלאסי למענו חוקק חוק
תובענות ייצוגיות, ועל כן מוגשת תובענה זו כייצוגית.



הצדדים

3. הנתבעת. על פי פרסומיה, עוסקת בין השאר במתן שירותי תיקונים והתקנות למגוון

מכשירי חשמל ביתיים וזאת בפריסה ארצית. היא נמנית על החברות הגדולות בארץ

בתחום זה, יש לה סניפים בכל רחבי הארץ מחיפה בצפון ועד אילת בדרום ו-400,000
לקוחות. העתק הפרסום מצורף כנספח 1.

4. התובעים המייצגים הינה אנשים פרטיים אשר רכשו מהנתבעת, בעסקת רוכלות, ביטוח

אחריות מורחבת לתיקון מכשיר חשמלי, הכוללת חלפים ועבודת טכנאי.

העובדות

5. באפריל 2010, רכשו התובעים המייצגים מכונת כביסה של היצרנית "באוקנכט".

6. האחריות שניתנה לתובעים המייצגים בעת הרכישה מאת היבואנית (חברת קרדו סחר

, הייתה לחלפים ושירותי טכנאי, למשד שנה. בע"מ, להלן: "היבואנית")

7. כאשר הגיע טכנאי הנתבעת להתקין את מכונת הכביסה הוא שכנע את התובעים המייצגים

, לתקופה מורחבת של 7 לרכוש מאת הנתבעת אחריות לתיקונים הכוללת חלפים וטכנאי

שנים, אשר תחל עם תום תקופת האחריות של היבואנית (דהיינו עד לאפריל 2018).

8. הטכנאי ציין בפני התובעים המייצגים באופן מפורש וחד משמעי כי אחריות הנתבעת שהוא

מציע להם, הינה הן לחלפים והן לביקורי טכנאי ובהתאם אף ביצע תיקונים בכתב יד על

גבי הקבלה שנתן להם באותו מעמד, כך שיהיה ברור כי האחריות כוללת "טכנאי (חלקים".
העתק הקבלה מצורף כנספח 2.

9. בסמוך לאחר ביקור טכנאי הנתבעת אצל התובעים המייצגים ורכישת האחריות, שלחה

להם הנתבעת הסכם סטנדרטי מודפס וגם בו הובהר ברחל בתך הקטנה כי האחריות אשר

מכרה להם הנתבעת הינה הן בגין שירותי טכנאי והן בגין חלפים: "אנו חברת שירית פלוס

בע"מ... אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר שפרטיו מופיעים מעבר לדף זה (להלן

... תעודת אחזקה זו, היא בעד עשיית שירותי האחזקה הדרושים לפעולתו "המכשיר")

התקינה של יהמכשירי שברשותכם. ובעד החלפת חלקים מכאניים, חשמליים

ואלקטרוניים פגומים הנדרשים לתיקונו של המכשיר... התמורה שהתקבלה בגיו

תעודת אחזקה היא געד שירותי אחזקה וחלקי חילוף נפי שצויינו לע<ל

בלבד..*" (ההדגשות אינן במקור). העתק ההסכם הסטנדרטי המפורט ששלחה הנתבעת
אל התובעים המייצגים מצורף כנספח 3.

10. מדובר כעולה ממראהו של ההסכם הסטנדרטי המפורט כי מדובר, בנוסח סטנדרטי אחיד,

הניתן לכלל לקוחות הנתבעת וכלל המכשירים להם ניתן שירות האחריות, וכל שנותר הוא
להשלים בטופס תאריכים, כתובת, שם מבוטח ופרטי המכשיר.
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11. למיטב זכרונם של התובעים המייצגים, הם לא קבלו מהנתבעת חשבונית מודפסת בגין
הרחבת האחריות שרכשו כאמור מהנתבעת.

12. עבור האחריות המורחבת שרכשו התובעים המייצגים מהנתבעת כאמור, הם שלמו

לאחרונה 1,620 ¤ ב-12 תשלומים, החל ממועד ההתקשרות. הנה כי כן, הנתבעת גבתה

מהתובעים המייצגים את מלוא התשלום עבור מלוא תקופת האחריות, מראש, עוד בטרם
נכנסה בכלל לתוקף האחריות שמכרה להם.

13. ביולי '2014, התקלקלה מכונת הכביסה של התובעים והם התקשרו אל הנתבעת כנותנת

האחריות. לתדהמתם נאמר להם על ידי נציגי הנתבעת כי תנאי הביטוח השתנו, וכי החל
מינואר 2013 יש לשלם בעד חלפים משום שהיבואנית הפסיקה לספק לנתבעת מאותו מועד

חלקי חילוף.

14. לאחר שהביעו התובעים המייצגים את תרעומתם על אי קיום התחייבויות הנתבעת

כלפיהם, הציעה הנתבעת לתובעים המייצגים כי ישלמו לה סכום נוסף, כדי "להחזיר" את

האחריות בגין חלפים. לחלופין הציעה הנתבעת לתובעים המייצגים להפסיק את
ההתקשרות עמם במלואה ולקבל את דמי הביטוח היחסיים חזרה.

15. התובעים המייצגים בקשו כי יוחזר להם לפתות החלק היחסי של דמי הביטוח שהחל

מינואר 2013, המועד בו חדלה הנתבעת מלקיים את התחייבותה באשר לאחריות בגין

חלפים. הנתבעת הסכימה לכך בתנאי שהתובעים המייצגים יחתמו על התחייבות שלא
לתבוע את הנתבעת ולא לבוא אליה בטענות כלשהן.

16. ברם נציגי הנתבעת טענו כי סכום ההחזר המגיע לתובעים המייצגים חינו 600 ¤ (העתק

פירוט תחשיב ההחזר ששלחה הנתבעת מצורף כגס0ח 4). התובעים המייצגים בדקו ומצאו
כי סכום ההחזר אותו הציעה להם הנתבעת נמוך מסכום ההחזר המגיע להס.

17. ברם כאשר ניסו התובעים המייצגים לברר מדוע הוצע להס החזר בסכום נמוך מסכום

ההחזר שהיה על הנתבעת להשיב להם עבור התקופה שמאז ינואר 2013, הס לא הצליחו

לקבל מענה. שוב ושוב הס נאלצו להמתין זמן ארוך על הקו, וכאשר כבר נענו השיחות

שביצעו, ניתנו לתובעים המייצגים תשובות מתחמקות מאת נציגי הנתבעת, ובין השאר כי

מנכ"ל הנתבעת או מזכירתו נמצאים בישיבה, או כי הרגע הללו יצאו, או כי מיד ישובו.

פעם אחר פעם הובטח לתובעים המייצגים כי אלו יחזרו אליהם בהקדם, ברס איש לא טרח
לחזור אליהם.

18. למעשה מאותו שלב הנתבעת התעלמה מהתובעים המייצגים, ולא יצרה עמס כל קשר, לא

לשם מענה לפניותיהם ואף לא לשם ביצוע ההשבה שהיא עצמה הציעה בסך 600 ¤.

19. במאמר מוסגר יצויין כי התובעים המייצגים אף פנו בתלונה בעניינה של הנתבעת אל

המועצה הישראלית לצרכנות, אשר פנתה מספר פעמים אל הנתבעת. האחרונה כלל לא

טרחה להשיב לפניות המועצה הישראלית לצרכנות בעניינם של התובעים המייצגים
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ולבסוף המועצה הישראלית לצרכנות המליצה לתובעים המייצגים להגיש תביעה כנגד
הנתבעת.

20. למעלה מן הצורך ולמען הזהירות יובהר כי לתובעים המייצגים לא נאמר בזמן הרכישה כי

ניתנת להם אחריות של 7 שנים מעבר לשנת האחריות הראשונה בגין חלפים מהיבואנית
או מגורם אחר.

21. לו היו התובעים המייצגים נחשפים למצגים כלשהם לפיהם ניתנה להם אחריות עבור

חלפים למשך 7 שנים נוספות מהיבואנית עצמה ללא תשלום, לא היו רוכשים ביטוח עבור

שירותי טכנאי בלבד, בוודאי לא במחיר היקר שגבתה מהם הנתבעת עבור הביטוח שמכרה

להם. במחיר בו הוצעה, העסקה הייתה כדאית רק אם כללה אחריות בגין שירותי טכנאי
ובגין חלפים.

22. מדובר היה במכונת כביסה חדשה, אשר לא היתה צפויה להתקלקל שוב ושוב, בנסיבות

אלו הסיכוי כי טכנאי יצטרך להגיע לתיקון פעם בשנה, לא כל שכן יותר מפעם בשנה, כאשר

מדובר במכונה בת מספר שנים בלבד, נמוך ביותר, ברם עלות הביטוח השנתית שגבתה

הנתבעת עבור הביטוח שמכרה, היתה יקרה מעלות ממוצעת של ביקור טכנאי (כעולה בין

השאר מהצעות מחיר ביקור טכנאי שערך אתר טובתודה, ומחירון שירות תיקון מכונות
כביסה של דפי זהב מצורפים כנספח 5).

23. זאת ועוד, לתובעים המייצגים היה ממילא טכנאי אמין עליו סמכו. גם מטעם זה לא היו
מתקשרים עם הנתבעת ורוכשים ממנה אחריות עבור ביקורי טכנאי בלבד.

24. ויובהר, התנהלותה המעוולת של הנתבעת כלפי התובעים המייצגים, הייתה שיטתית.

25. כך למשל בעניינו של מר אורן דובר אשר התקשר בהסכם אחריות עם הנתבעת בשנת 2008

לשני מכשירי חשמל שרכש, של היבואנית- מכונת כביסה ומייבש. הסכם האחריות היה
בתוקף עד לפברואר 2016.

26. גס במקרה זה, מאחר ולטכנאי שמכר את האחריות, לא היה העתק של הסכם האחריות,

הוא נתן למר דובר חשבונית, על גביה ביצע את השנויים הדרושים (מחיקת פרק זמן

האחריות של 3 חודשים לתיקון) כך שיהיה ברור כי מדובר באחריות החלה על עב1דה

וחל0<ם עד לשנת 2016. בגין האחריות האמורה שילם מר דובר 1,200 ¤. העתק החשבונית
מצורף כנספח 6.

27. הנתבעת לא טרחה לשלוח אל מר דובר את העתק ההסכם הסטנדרטי המפורט.

28. ביוני 2014 הזמין מר דובר מהנתבעת טכנאי בשל תקלה במייבש הכביסה. להפתעתו הרבה

של מר דובר טען הטכנאי כי עליו לשלם בגין גוף החימום שיש להחליף, סכום שבין 800 ¤
ל�900 ¤.
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29. כאשר מר דובר הביע פליאתו על הדרישה לשלס עבור החלפים לאור העובדה כי האחריות
שרכש כוללת חלפים ועבודה, טען הטכנאי כי האחריות אינה כוללת חלפים.

30. כל פניות מר דובר אל הנתבעת לא הועילו שכן זו סרבה בחוסר תום לב לקיים את
התחייבויותיה החוזיות כלפיו ודרשה ממנו לשלס עבור החלפת גוף החימום.

31. מר דובר פנה לטכנאי אחר אשר ביצע את התיקון במחיר הכולל החלפת גוף חימום ועבודה
ב-500 ¤ סך הכל, במקום 900 ¤ שדרשה הנתבעת רק בגין החלק, ללא עבודת טכנאי.

32. כך גם נהגה הנתבעת בעניינו של מר איגור צ'יז'וב.

33. מר צ'יזיוב רכש ביום 3.5.10 מכונת כביסה. כחלק מהתמורה בגין הרכישה, קבל אחריות
יבואן למשך שנה, הכוללת גס חלפים.

34. כאשר הגיע לביתו של מר צ'יזוב טכנאי של הנתבעת להתקנת מכונת הכביסה, מכר לו זה,
אחריות מורחבת, המתחילה עס תום אחריות יבואן, עד לשנת 2018 למכונה שרכש,

הכוללת ביקורי טכנאי וחלפים.

35. במועד ההתקשרות מסר טכנאי הנתבעת קבלה למר צ'יזוב, והבטיח לשלוח הסכם מפורט
בהמשך. בכל מקרה, צויין על גבי הקבלה כי הרחבת האחריות כוללת ביקורים וחלקים

מכניים, אלקטרוניים וחשמליים בחינם.

36. בגין האחריות שמכר לו נציג הנתבעת, שילם מר צ'יז'וב 1,680 ¤, ב-12 תשלומים. העתק
תעודת האחריות שקבל מר צ'יזוב מצורף גגספח 7.

37. ביוני 2014 התקלקלה מכונת הכביסה ומר צ'יז'וב פנה אל הנתבעת. להפתעתו דרשה ממנו
ו האחרונה לשלס עבור החלק שהיה צורך להחליף (הכרטיס) בטענה כי היבואנית של מכונת

הכביסה ביטלה את ההסכם להספקת חלפים שהיה לה עס הנתבעת. כל הסבריו של מר
צ'יז'וב כי האחריות שנמכרה לו, כללה חלפים, לא הועילו.

1 38. וכאילו לא די בכך שהנתבעת הפרה את התחייבותה בנוגע לאחריות להחלפת חלפים,

1 למרות שכבר קבלה את מלוא התמורה בגין האחריות שמכרה, זו אף דרשה ממר צ'יז'וב
1 מחיר מופרז עבור הכרטיס, ועל כן ביצע מר צ'יז'וב את התיקון באמצעות מעבדת תיקונים

1 אחרת, בעלות של ¤250!!! העתק החשבונית מצורף כנספח 8.

1 39. באופן דומה נהגה הנתבעת גם בעניינה של הגב' יפה אייזנבאך.

1 40. הגב' אייזנבאך, רכשה בשנת 2008 מכתת כביסה "באוקנכט". כחלק מעסקת הרכישה,
1 ניתנה לגב' אייזנבאך על ידי היבואנית אחריות לתקופה של שנה, בגין המכונה. האחריות
1 כללה תיקונים וחלפים למעט חלקי פח, פלסטיק, גומי, זכוכית, נורות סימון וכיתוב. העתק

1 תעודת האחריות שניתנה על ידי היבואנית לגב' אייזנבאך מצורף כנספח 9.
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41. עיון בתעודת האחריות שנתנה היבואנית צוייו כי עם תום שנת האחריות, יינתן שירות של
חלפים בתשלום במשך 4 שנים.

42. ביום 22.1.08 הגיע טכנאי של הנתבעת להתקין את מכונת הכביסה בבית הגב' אייזנבאך.

43. עם סיום ההתקנה, הפך לפתע הטכנאי לאיש מכירות, והחל לשכנע את הגב' אייזנבאך כי

תרכוש אחריות מורחבת ל-7 שנים מהנתבעת עצמה, עבור תיקונים וחלפים במחיר שהוצג
על ידי אותו טכנאי, כמחיר משתלם במיוחד.

44. בתחילה סרבה הגב' אייזנבאך, אך הטכנאי לא הרפה והמשיך לשכנע בנוגע ליתרונות

ברכישת האחריות של הנתבעת, ואף טען, כדי להרגיע את חששות הגב' אייזנבאך, כי
הנתבעת הינה חברה אמינה ביותר, שתעמוד מאחורי התחייבויותיה ללא כל סייגים

והתחמקויות.

45. עוד הבטיח טכנאי הנתבעת הטבות שונות, מתנות והנחה באס תרכוש ממנו הגב' אייזנבאך
את האחריות באותו מעמד1.

46. בסופו של דבר, לאחר השכנוע האינטנסיבי של טכנאי הנתבעת, רכשה תגבי אייזנבאך את

האחריות המורחבת וזאת למשך 7 שנים, אשר סוכם כי תחל מתום תקופת האחריות של
היבואנית (היינו כעבור שנה) ותסתיים ביום 22.1.16.

47. בגין אחריות מורחבת זו שילמה הגב' אייזנבאך לנתבעת 1,400 ¤ (היינו 200 ¤ לשנה).

48. למרות שהאחריות המורחבת שנרכשה מהנתבעת עבור מכונת הכביסה הייתה אמורה

להתחיל כעבור שנה, התמורה בגין תקופת האחריות נגבתה על ידי הנתבעת מראש, ב�12

תשלומים ששולמו החל ממועד ההתקשרות בהסכם, והסתיימו עוד בטרם החלה תקופת
האחריות של הנתבעת.

49. מאחר ולטכנאי הנתבעת לא היה העתק של הסכם האחריות הסטנדרטי המפורט, בצע הלה

, שינויים על גבי הקבלה שנתן לגב' אייזנבאך כך שיהיה ברור כי מדובר באחריות שהינה

בתוקף עד ל-22.1.2016 וכי אחריות זו חלה על עבודה וחלם<ם. וכך, מחק הטכנאי את

הכיתוב כי פרק זמן האחריות הינו ל-3 חודשים והשאיר את הכיתוב כי מדובר באחריות

1 לעבודה ולחלקים וכן ציין זאת מפורשות גס בכתב ידו- "כולל טכנאי וחלקים". את נוסח

1 ההסכם המפורט הבטיח לשלוח בהקדם. העתק הקבלה מצורף כנספח 10.

1 50. למתת הבטחת הטכנאי, לא נשלח אל הגבי אייזנבאך נוסח ההסכם הסטנדרטי המפורט.

1 רק לאחר מספר פניות מטעם הגב' אייזנבאך אל הנתבעת, שלחה האחרתה הסכם סטנדרטי

1 י כך למשל בין המתנות שהובטחו לגב' אייזנבאך הייתה גס עגלה למכונת הכביסה. לגב' אייזנבאך הייתה כבר עגלה,
1 אולם הטכנאי שהפך לאיש מכירות, ציין כי העגלה של הגב' אייזנבאך כבר חלודה מעט, ואילו אם תרכוש את הביטוח

1 באותו מעמד, תקבל עגלה חדשה במתנה.
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מפורט אשר גם בו הובהר ברחל בתך הקטנה כי האחריות הינה בגין תיקונים ובגין חלפים.
העתק ההסכם שנשלח אל הגב' אייזנבאך מצורף כנס0וז 11.

51. בראשית שנת 2013, התקלקלה מכונת הכביסה שרכשה הגב' אייזנבאך והיא פנתה

לנתבעת. להפתעתה הגדולה של הגב' אייזנבאך, טענה הנתבעת כי יהיה עליה לשלם בגין

החלפת חלק במכשיר ככל שיהיה צורך בכך. הגב' אייזנבאך הבהירה כי האחריות שרכשה
כוללת חלפים.

52. בינתיים הגיע ביום 4.3.13 טכנאי של הנתבעת לבית הגב' אייזנבאך והתברר כי עלות החלק

שיש להחליף מסתכמת ב-60 ¤ וכי הנתבעת עומדת על כך שעל הגב' אייזנבאך לשלם את
עלותו. העתק הקבלה בגין התשלום מצורף כנסמוז 12.

53. לאור העלות הנמוכה יחסית, שילמה הגב' אייזנבאך תחת מחאה את 60 השקלים שדרש

הטכנאי עבור החלק שהיה צורך להחליפו, שכן לא יכלה כמובן להסתדר ללא מכונת
כביסה.

54. כעבור זמן, כששמעה הגב' אייזנבאך על תוכנית צרכנית המשודרת ברדיו בשם "טיפול

נמרץ", החליטה לפנות אל התוכנית, בתקווה כי הדבר יביא לתיקון העוול שבהתנחלות
הנתבעת, אם לא בגין העבר (60 השקלים שנאלצה לשלם שלא כדין) אזי לפחות כלפי
העתיד, כך שאס תתקלקל שוב מכונת הכביסה, תקיים הנתבעת את אחריותה לעניין

החלפת החלפים.

55. מערכת התוכנית פנתה אל הנתבעת ובקשה תגובתה. נציגת הנתבעת ניסתה להתחמק

בטענה כי המסמך שבידי הגב' אייזנבאך אינו אותנטי וכי היא מכרה אחריות לביקור
טכנאי בלבד ללא חלפים וכי האחריות לחלפים הייתה של היבואנית. תמליל הקלטת

השיחה בעניין הגב' אייזנבאך מצורף כנספח 13.

56. כפי שהבהיר המנחה באותה תוכנית, 4 מאזינים נוספים התקשרו אל מערכת התוכנית
משום שהנתבעת נהגה בהם בדיוק באותה דרך נלוזה בה נהגה בתובעת מייצגת.

ו 57. משחלף ונקף הזמן, פנה בעלה של הגב' אייזנבאך אל הנתבעת כדי לבדוק האם נמצא כבר

ההסכם האבוד שהבטיחה לאתר ולבדוק. המענה שקבל היה כי הנתבעת החרוצה עוד
מחפשת אחריו...

1 58. והנה בעוד טענות הגב' אייזנבאך מתבררות בעצלתיים על ידי הנתבעת (כך לפחות לטענתה
1 של האחרונה), שוב התקלקלה מכונת הכביסה, והגב' אייזנבאך פנתה אל הנתבעת לצורך
1 התיקון. טכנאי מטעם הנתבעת הגיע לבית הגב' אייזנבאך ביום 25.2.14 ומצא כי יש צורך

1 בהחלפת חלקים בעלות של כ-1,000 ¤ (טיימר וכבל).
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59. הגב' אייזנבאך שוב הבהירה כי האחריות שרכשה מהנתבעת ועבורה שילמה, כוללת על פי

המוסכם והכתוב אחריות הן לעבודה והן לחלפים ודרשה כי התיקון יבוצע בהתאם
למוסכם.

60. הנתבעת שבה וטענה כי אחריותה אינה כוללת חלפים, וכאשר הזכירה הגב' אייזנבאן את

המסמכים המוכיחים כי האחריות שמכרה לה הנתבעת כוללת גס חלפים, שוב טענה

האחרונה כי עליה למצוא את ההסכם אצלה. שוב הובטח לגב' אייזנבאך כי נציגת הנתבעת
תחזור אליה בהקדם.

61. למרות חוסר הנוחות הגדול שהיה כרוך באי תיקון מכונת הכביסה, הגב' אייזנבאך המתינה

לבירור שהבטיחה הנתבעת לערוך, שכן הסכום שדרשה האחרונה עבור חלפי התיקון,
בניגוד לתנאי ההתקשרות, היה גבוה.

62. במשך כשבוע ניסתה הגב' אייזנבאך לקבל התייחסות עניינית לטענותיה, אולם נציגת

הנתבעת התחמקה ממנה וכאשר הצליחה הגב' אייזנבאך סוף סוף לשוחח עם מנכ"ל

הנתבעת, התחמק גם האחרון ממתן מענה ענייני לעובדות שהועלו בפניו, וניסה לשכנע את

הגב' אייזנבאך לרכוש הרחבת אחריות לחלפים עד לתום תקופת האחריות ב-400 2¤.

63. הגב' אייזנבאך כבר הייתה אובדת עצות בשלב זה. לה ולבעלה חמישה ילדים. ומדי יום

היא נאלצה להזקק לחסדיהם של שכנים ומכריס כדי לכבס אצלס בגדיס. הדבר היה כרוך

בחוסר נוחות בשל הצורך לבקש "טובות" מאחרים וגם בטרחה ובקושי של סחיבת סלי

כביסה כבדים מביתה של הגב' אייזנבאך אל השכנים, ואף אל מכרים רחוקים יותר, הלוך
וחזור.

64. בנסיבות אלו, ובלית ברירה, הסכימה הגב' אייזנבאך לשלם עוד 400 ¤ עבור "הרחבת"

אחריות עבור חלפים, וזאת למרות שהאחריות שנמכרה לה ועבורה שילמה כללה ממילא
אחריות לחלפים, וזאת מתוך כוונה לתבוע בהמשך השבה של הכספים שהוצאו ממנה שלא

כדין ובחוסר תום לב.

65. אבל אז, כשהגב' אייזנבאך כבר הסכימה לעושק האמור (תחת מחאה כמובן) טענה לפתע

הנתבעת כי "הרחבת" האחריות המוצעת, אינה כוללת תקלות שארעו עובר לתשלום בגין
1 "ההרחבה", היינו, "הרחבת" האחריות (שכאמור הנתבעת ניסתה "למכור" בחוסר תום לב

1 שהרי על פי תנאי ההתקשרות הייתה זו מחוייבת ממילא למתן אחריות גס על חלפים) לא
1 תחול על התקלה הנוכחית.

1 2 מאחר ויתרת תקופת האחריות המורחבת שרכשה התובעת המייצגת מהנתבעת הייתה של שנתיים, הוצע לתובעת
1 המייצגת לרכוש אחריות מורחבת לשנתיים.



66. בלית ברירה, בשל דחיפות העניין, ובמטרה להוזיל עלויות ולהקטין נזקים, בדקה הגב'
אייזנבאך ומצאה כי ניתן לרכוש את החלקים אותם מבקש הטכנאי להחליף, ב-600 ¤

בלבד.

67. במילים אחרות, הגב* אייזנבאך גילתה כי לא רק שהנתבעת דורשת תשלום שאינו מגיע לה

בגין חלפים, תוך הפרה מהותית של הסכם האחריות שמכרה, זו אף מוסיפה חטא על פשע,
ודורשת עבור חלפים אילו מחיר מופקע.

6$. כאשר הבהירה הגב' אייזנבאך כי במטרה להקטין את נזקיה, בכוונתה לרכוש את החלפים
הזולים יותר שמצאה ולמוסרם לטכנאי לצורך ההחלפה, הנתבעת, בחוסר תום לב משווע,
סרבה לכך בתוקף וטענה כי על הגב' אייזנבאך לרכוש את החלפים אך ורק ממנה, במחירים

המופקעים הנדרשים על ידה.

69. לאחר פניות נוספות מצד הגב' אייזנבאך, הנתבעת הבהירה כי תתיר לפנים משורת הדין
לעשות שימוש באותם חלפים אך התנערה מכל אחריות לתיקון. בלית ברירה שילמה הגב'

אייזנבאך עבור החלף את המחיר המופרז שדרשה הנתבעת.

70. ויודגש, באף אחד מהמקרים האמורים, לא נאמר ללקוחות הנתבעת במועד הרכישה כי
ניתנת להם אחריות בגין חלפים לתקופה של 7 שנים במוצרי באוכנט או 5 שנים במוצרי
ווירפול מאת היבואנית, לא נמסרו להם תעודות אחריות הכוללות אחריות כאמור של
היבואנית מעבר לשנה הראשונה ולא נמסרו להם תקנונים כלשהם בדבר קיומם של מבצעי

אחריות כאמור מאת היבואנית.

71. בכל מקרה, גס לו היה ממש בטענות הנתבעת כאילו ניתנה לחברי קבוצת הנפגעים
כהגדרתם להלן אחריות על ידי היבואנית, אין בכך כדי לגרוע מאחריות הנתבעת לאספקת

חלפים, שניתנה כאמור באופן מפורש ועצמאי לחלוטין.

1 71. היבואנית כלל לא נזכרה במסמכי ההתקשרות אשר ניתנו לתובעים המייצגים ולנפגעים
האחרים, על ידי הנתבעת. האחריות בגין החלפים לא הותנתה ולא סויגה בדרך כזו או

אחרת ובוודאי שלא באספקת החלפים על ידי היבואנית לנתבעת.

1 73. זאת ועוד, בסעיף 13 ל"תקנון המבצע" בו מבקשת הנתבעת להתלות, מסוייגת אחריותה
1 של זו על פי התקנון, בכך שהיבואנית יכולה להפסיק את מתן האחריות על פי המבצע בכל
1 שנה שוטפת. לעומת זאת האחריות שמכרה הנתבעת הינה למשך כל 7 השנים להן

1 התחייבה, ובגינן קבלה תמורה מלאה מראש.

1 74. חשוב לציין כי היבואנית פורקה מרצון, ולא בשל חדלות פרעון (העתק ההודעה בדבר
. 1 הפירוק מצורף כנספח 14)

1 75. כעולה מתדפיסי רשם החברות המצורפים כנספח 15, בעליה של הנתבעת חינו דירקטור
̂ס30 ממניות היבואנית. 1 ביבואנית, והנתבעת עצמה הינה בעלת 
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76. הדברים המפורטים לעיל ממחישים כמובן את חוסר תום לבה של הנתבעת בהעלאת
הטענה בדבר הפסקת אספקת החלפים ופירוק היבואנית,

77. על כל פנים, גם אס טעתה הנתבעת בכדאיות תנאי שירות האחזקה בו התקשרה עם

לקוחותיה, משסברה כי תוכל להמשיך ולקבל חלקים ללא תשלום מחברת האחות שלה,

היבואנית, ברי כי אין בכך כדי להצדיק את הפרת התחייבויותיה ושינוי תנאי ההסכם

בדיעבד באופן חד צדדי, לאחר שכבר קבלה את מלוא התמורה מלקוחותיה גם בגין אחריות
לחלפים.

78. כעולה מהמצורף, לא רק שהנתבעת נמנעת מקיום התחייבויותיה החוזיות כלפי חברי

קבוצת הנפגעים, כהגדרתם להלן, אלא היא אף הופכת את מעלליה לקרדוס לחפור בו,

כאשר היא גובה סכומים מופקעים בגין החלפים אותם התחייבה לספק בחינם.

הגדרת חנרי קנוצת הנפגעים

79. קבוצת הנפגעים הינה כל מי שרכש פוליסת הרחבת אחריות מהנתבעת בגין מכשירי חשמל
של חברת קרדן סחר בע"מ אשר הייתה בתוקף בינואר 2013 (להלן: "חברי קבוצת

הנפגעים").

80. בתוך קבוצה זו נכללת גס תת קבוצה של כל מי שפנה אל הנתבעת לקבלת תיקון, ונדרש
בפועל לשלם בגין חלקי החילוף (להלן: "תת קבוצה 1").

הנזק

81. ב-1.1.13נ, או בסמוך לכך, חדלה הנתבעת לספק ללא תוספת תשלום לחברי קבוצת

הנפגעים את החלקים הדרושים לתיקון מכשירי החשמל של היבואנית, מושא פוליסות

הרחבת האחריות שמכרה לחברי קבוצת הנפגעים, ובכך למעשה הפרה את חיוביה על פי
הפוליסה שמכרה, הפחיתה את ערכה והרעה את תנאיה.

82. אורך תקופת הרחבת האחריות חינו כ-7 שנים בממוצע, ומחירה חינו כ-200 ¤ בממוצע
לשנה.

83. לאור העובדה כי כעולה מהמפורט לעיל, הנתבעת הציעה לגב' אייזנבאך לרכוש הרחבת

אחריות עבור חלפים בעלות של 200 ¤ נוספים לשנה, ניתן ללמוד כי למעשה כי מחצית
מעלות הפוליסה היא בגין שירותי טכנאי ומחציתה השנייה היא בגין חלפים. מכאן ניתן

להעריך כי הפחתת ערך הפוליסה הינו ב-100 ¤ לשנה.

3 מועד זה נלמד מכתב הגנתה של הנתבעת בתביעה הקטנה שהגישה התובעת המייצגת, ברם באם יתברר כי המועד בו
החלה הנתבעת להפר את התחייבויותיה ולדרוש תשלום בגין חלפים היה מוקדם מזאת, ברי כי יש לתקו את התחשיבים

בהתאם.
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84. חברי קבוצת הנפגעים התקשרו עם הנתבעת בעסקת רכישת ביטוח הרחבת האחריות

במועדים שונים, כך שיש לחשב את תקופת הפחתת ערך הפוליסה הממוצעת במחצית
תקופת האחריות שהינה 3.5 שנים.

85. יוצא אפוא כי הנזק הממוצע שנגרם לכל אחד מחברי הקבוצה בגין הפחתת ערך הפוליסה

הינו 350 ¤, אשר שולמו מראש, עובר לתחילת תוקף הפוליסה, ועל כן בצירוף ריבית
והפרשי הצמדה מאמצע התקופה (1.6.2010), מדובר, נכון למועד הגשת בקשת האישור, ב-

.¤ 401.83

86. לתת קבוצה 1 נגרם מטבע הדברים אף נזק בלתי ממוני בדמות עוגמת נפש בגין הפרת

התחייבות הנתבעת והשינוי החד צדדי בתנאי הפוליסה שהרע את תנאיה באופן מהותי,
באשר הללו נדרשו לשלם עבור חלפים, למרות שפוליסת האחריות כללה גם אחריות בגין

חלפים.

87. הפיצוי הממוצע המגיע לכל אחד מחברי תת קבוצה זו בגין עוגמת הנפש שנגרמה להם בשל
מעללי הנתבעת, מוערך על ידי התובעים המייצגים ב-200 ¤.

היקר הנזק לכלל חברי הקבוצה

88. פרטי חברי קבוצת הנפגעים נתונים בידי הנתבעת, כך שקרוב לוודאי ניתן יהיה לאתר את
חברי הקבוצה ואת נזקם המדוייק.

89. בכוונת התובעים המייצגים לנקוט בהליכים מקדמיים כדי לקבל את הנתונים הנדרשים
מהנתבעת לצורך איתור חברי קבוצת הנפגעים וחישוב נזקיהם.

90. מצירוף ממצאי חוו"ד רואה החשבון אשר מונה בהסכמה על ידי בית המשפט הנכבד
במסגרת הליך הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, דו"ח אקסל שערך מנהל הנתבעת, מר
אילן לויאן, לגבי היקף פעילותה של הנתבעת ביחס אל מול קבלני משנה שלה (שרות מזור
א. לתיקון ושיפוץ מוצרי חשמל ביתיים בע"מ ורון טכניקה בע"מ} וחוו"ד המתבססת על

דו"ח מבוקר שנערך לאותן קבלניות משנה לגבי היקפי ההתקנות שלהן, ניתן להסיק כי
קבוצת הנפגעים מונה אלפי נפגעים וכי גובה הנזק הממוני והבלתי ממוני אשר גרמה להם

הנתבעת מסתכם בהערכה זהירה בכ-10,000,000 ¤.

הנזק שנגרם לתובעים המייצגים

91. האחריות שרכשו התובעים המייצגים תמורת 1,620 ¤, נכנסה לתוקף באפריל 2011,
והייתה אמורה להסתיים באפריל 2018, היינו 84 חודשים.

92. בינואר 2013, היינו כעבור 21 חודשים בלבד מאז נכנסה הפוליסה לתוקף, הפסיקה הנתבעת
לספק ללקוחותיה, חברי קבוצת הנפגעים, חלפים ללא תשלום תוך הפרת ההסכם עמם.
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93. כמפורט לעיל, ממצגי הנתבעת עולה כי מחצית מעלות הפוליסה היא בגין שירותי טכנאי
ומחציתה השנייה היא בגין חלפים.

94. יוצא אפוא כי שווי הפוליסה שעמדה לרשות התובעים המייצגים מאז ינואר 2013, הופחת

ב-115.7 ¤ לשנה, ובסך הכל ליתרת תקופת האחריות של התובעים המייצגים (63 חודשים)
הופחת שווי הפוליסה ב-607.5 ¤.

95. כן גרמה הנתבעת לתובעים המייצגים בגין הפרת ההסכם והדרישה לשלם עבור חלפים

אשר הייתה אמורה לספק ללא תשלום לנזק בלתי ממתי המוערך כאמור לעיל, ב-200 ¤.

עילית התובענה

עילית החיות

96. כעולה מהמפורט לעיל, בין הנתבעת לבין התובעים המייצגים ויתר חברי קבוצת הנפגעים

נכרת הסכם לפיו התחייבה הנתבעת לספק כנגד התמורה ששולמה לה, אחריות לתיקון

מכשירים חשמליים הכוללת גס אחריות לחלפים. במילים אחרות, במשך תקופת

האחריות, התחייבה הנתבעת לתקן ליקויים במכשיר המבוטח, ללא תוספת תשלום, וזאת
לרבות בגין חלפים ו/או עבודת טכנאי.

97. הנתבעת בחרה, כעולה מהמפורט לעיל, להפר באופן חד צדדי את ההתקשרות ולהתכחש

להתחייבותה בדבר האחריות לאספקת החלפים ללא תוספת תשלום, וזאת למרות שכבר
קבלה את מלוא התמורה בגין התחייבויותיה על פי האחריות שמכרה, אשר כללה כאמור

גס אספקת חלפים.

98. ברי כי בהפרת התחייבויותיה האמורות, גרמה הנתבעת לתובעים המייצגים וליתר חברי
קבוצת הנפגעים לנזק כספי ולעוגמת נפש כמפורט לעיל.

סוף זבר

99. על כן מתבקש בית המשפט הנכבזי לתורות כדלקמן:

99.1 להורות לנתבעת לפצות את התובעים המייצגים ויתר חברי קבוצת הנפגעים בגין

הנזקים המפורטים לעיל, המוערכים בשלב זה בהערכה זהירה ב-10,000,000 ¤.

99.2 לחלופין, באס ימצא בית המשפט הנכבד כי פיצוי כספי לחברי קבוצת הנפגעים,
כולם או חלקס, אינו מעשי בנסיבות העניין, בין משוס שלא ניתן לזהותם ו/או
לבצע את התשלום בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת, מתבקש בית המשפט הנכבד

להורות על מתן כל סעד אחר לטובת חברי קבוצת הנפגעים, או לטובת הציבור,
כפי שימצא לנכון בנסיבות העניין, בהתאם לסמכות הנתונה לו על פי סעיף 20(ג)

לחוק תובענות ייצוגיות.

12



99.3 להורות לנתבעת להבהיר את המצגים המוצגים כיום בעל פה ובכתב באשר לתנאי

הפוליסה, למתקשריס פוטנציאליים, ולהורות לה לתקנם ככל שיש בהם משום
הטעייה בנוגע לאחריות לחלפים.

99.4 להורות לנתבעת לפרסם הודעות לחברי קבוצת הנפגעים לרבות הודעה על אישור
התובענה כתובענה ייצוגית ולקבוע כי הנתבעת תשא בהוצאות הפרסום.

99.5 להורות לנתבעת להשיב על שאלונים ו/או לגלות כל מידע ככל יידרש לצורך איתור

חברי קבוצת הנפגעים וחישוב הפיצוי המגיע לכל אחד מהם, וכן להתיר לתובעים
המייצגים לתקן את כתב התביעה הייצוגית בהתאם לנתונים שיתבררו לאחר

המצאת המסמכים וקבלת המידע כאמור.

99.6 לקבוע כי חברי קבוצת הנפגעים רשאים לפצל סעדיהס, כך שיהיו רשאים לתבוע
בנפרד את נזקיהם האחרים שגרמה להם הנתבעת מעבר לנזקים הנתבעים
בתובענה מושא בקשה זו, לרבות השבת סכומים ביתר שנאלצו לשלם מעבר לעלות

החלפים הריאלית.

99.8 להוסיף וליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה כפי שימצא בית המשפט
הנכבד לנכון.

99.9 לפסוק גמול לתובעים המייצגים אשר טרחו בהגשת התובענה ובהוכחתה, בשיעור
שלא יפחת מ-1096 בתוספת מע"מ כדין ככל שיחול, משווי הסעד הכולל שיפסק

לטובת כלל חברי קבוצת הנפגעים.

99.10 לקבוע כי שכר טרחתם של ב"כ התובעים המייצגים יהיה בשיעור שלא יפחת מ�
<^25 משווי הסעד שיפסק לטובת כלל חברי קבוצת הנפגעים בתוספת מע"מ כדין,

עבור טיפול וייצוג בתובענה בערכאה הראשונה.

100. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית לדון בתובענה הייצוגית בין היתר לאור היקף סכום
הפיצוי המגיע לחברי קבוצת הנפגעים, והסמכות המקומית לדון בתובענה הייצוגית בין

היתר לאור כתובתה של הנתבעת.

/*י< עי"דרענו בשו. עו"ד / ^ 1$̂ לא* נל ̂ט ^ 7
 לאה נמס-קהתי&ריד

^
רעגךבש^^

^-̂ 5*£/הת1בעים המייצגים 
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נספח 01

העתק מפרסום המשיבה

רעגן גשן ושרתי משרד עורכי-דין תיטריון



058(11̂ | דחש'ם שיחת פלום בע"מ [ עבודת בש'חת פל01 בעיים | חברה 107157 7/9/2014

 1 גזיזע ותוכן ^ ניומ סובייט
.�וו^-נו ;* חיטוש עבודה 0 1 י,1רותחי'ם ^ רא�ון עבודה 11

1111 || 11 דרושים שירות פלוס בע"מ

* 111 ח חברה .בתחום: שרות 1תפעול
^?ם*^

̂י ̂ו56,^^ ̂ס1 0 אתר חבית: 1(.8.00ט1ק-

 כתובת החברה: ראשון לציון
~~

מס&ר ומגדים: לא רלוונטי

- פרופיל חגרה

חברת שתת פלוס החלה את דרכת בשנת 1995 כחברת העוסקת במתן שרות ליבואני מוצרי חשמל
בישראל. מאז ועד היום פיתחה החברה מכלול רחב של שירותים, מחם שירותים למותגים

̂, ויעוד. ,001ק111ו1/ , 0ץמ851110160111,33 ̂ ,5ז161ה©$1 ,0,608011ח1121001ה6ה6611618,05  כגון£0
~

בנוסף, משמשת החברה כזרוע התפעולית של מרבית חברות הבת של הקבוצה.

לקוחותיה העיקריים של החברה הינם חברות קרדו סתר (בת שותף אילן לויאן), חברת ניופאן, חברת
אקווה טל ישראל (המשווקת מטהרי מיס ביתיים ומסחריים), חברת לי-ונט, ועוד.

�� חברת שרות פלוס מעסיקה כ - 85 עובדים בתחום השרות, כולל כ - 30 ניידות שרות וטכגאים

המספקים שרות מחדרה בצפון ועד לאשקלון בדרום, ומודיעין במזרח. בשאר אזורי הארץ מעסיקה
החברה קבלני משגה אשר מרבית פעילותם מתבצעת במסגרת החברת /4596-3 מפעילות קבלני המשנה

_ חינם עבור שרות פלוס).

שרות פלוס חינה החברה החמישית בגודלה בישראל בתחום מתן שרות למוצרי צריכה. להברה כ -
400,000 לקוחות פעילים הגדלים בקצב של כ � 30,000 לקוחות חדשים מדי שנה. בסיס הלקוחות

— קשור עם החברה ו/או קבלני המשנה שלח בקשר חוז< באמצעות כתבי שרות מסוגים שונים (באחריות

לשנת ועד 8 שנים מיום הקנייה).

_ משרדי חברת שרות פלוס והמעבדות המרכזיות ממוקמות באזור התעשייה החדש בראשל"צ על פגי

שטח של כ - 1800 מ"ר. לחברח קשרים מסחריים עם מרבית המפעלים למוצרי צריכה באירופה
ובארה"ב, וברשות החברה הבסיס והידע לתיקון מרבית המוצרים והמותגים המיובאים ללשראל.

\̂ ̂ח .561̂ אינפורמציה נוספת ניתן לקבל באתר האינטרנט של החברה 1נ.5.00ט1ק10£

קבוצת שרות פלוס חינם גורם משמעותי בשוק התיקונים של מוצרי החשמל הביתיים בישראל.
גיסיונה חרב של הקבוצה עם יבואנים ויצרנים שונים מעניק לח את היכולת לפתור ללקוחותיה בעיות

__ ותקלות ברמה יומית באיכות ושירותיות ללא תחרות.

נשמח,לעמוד לרשותכם בכל עת.

משרות .בשירות פלוס גע"מ

לא נמצאו משחת

?� ת!כגית שותפים פו�0!ם באתר

— חיפ1ש עבודה | משרות סנ1יות 1 ר.)נעות עבודה | רר1ש'ם 0טנדנ0י0 1 דרוטים חייטל, | טבלת שכר

כת אדם | גתיבח קורות ח"ם | 0ר010 מודעת דרושים ן ד1�1שים ג 3נ01(.|41 | 6115ק1נ£ 5כ11001^
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נספח 02

העתק החשבונית שנתנה
המשיבה למשפחת כפיר

,, > לענן גשן ישותי משרד עורכי-דין ונוטר



9ק|.0039ה803 >\ 7/9/2014

̂ ***"י*"@ טז̂ק 5111¥1£85 805011 1111" 11^1  1011

""תגטמח^דג"פח"ם '̂  £̂0 5̂35 ©0^:0  ̂3/19§¥0 
 ̂ �811

1881 שרות פלוס בע"מ  ̂ -
^\ שרות למוצרי צריכה בית"ם  1118.00.11ק106^ץ56./̂ע

 שלנו
 האינטרנט

 בקרן באתר

1??^

^.8 קבלה/תעודת אחזקה למכשירים מסי 912308

$מוח 7- י'/., ̂  1 כתובת" , -" .,- ! מס* , . 0¥י88 1 ^ם המנוי 

מ"כ ^?8-6^י - טלסוןבבית נייד כרטבת

^
̂"" סה41כ שנ1ת שיר1ת (�0" 9-8 - מתאריך " 0777 עד תאריך 1/ • /   ̂ -

181 10ב מכשיר שם היצרן מסי סיד!רי דגם מחיר הערות ||

^ / **£] £כ<*41 ̂\ $$</7 #י60 * > 1;1|:י 1 נ4̂ י /1,נ,/̂/ |

1?1<ן0י (<</0"ד י* /̂ 1 1 1 1 1 3 ¤¤ך ו ^ -
^511 אג1צעי התשלום: /

|$|י ?§! שם בעל חכרטיס מס* ת.ז.

^
חומףהכרט | . ס^|0^41.. -̂ - -0-^..1.5 -̂ כר0וס . ¤ מסי |';

̂"ח ̂"מ מסי משלימים .2); סררכ לחותם ל^ל?/  ^?-?18 סהייכ לתשלום ש"חכוללמ
של הסנ1י לסקירת החברה ?8 י ב� באמצו1!ת הג7חאה (שיק> £̂

8 8|| מסי המחאה בנק סניף מם* חשבון תאריר סרעון סמם ;̂

̂  י
^חםללמעיימ ;^8:|3?- נ. מזומן - סהיכ התקבל ̂_

^
0 * החזרת המ1גרימ חנל1ו>ם מותנית בהחזרתם באריזה המקורית ובשלמ1תח, גל זאת עד 14 יום מתאחר ביצוע העסקה. \� - וי 0 ̂י
"^6 מ10 י במייה ותבו0ל העסקה ובגינה נתנ1 מתםה, שחי המחנות יגבה עקיי סחירח התגרה. \

̂^ • כל ןןזיג!* בכתב או בע*פ ש>ע10ח גחתייחס להרחבת האחריות גנינוד לתנאי תעודת האחזקה 1/א1 בניגוד לתקנוני החברה בהקשר  ̂ 5 —
0ר818 לתוצר המבוטח ע"י נציג החברה אינו תקף ובםל מעיקרו, אלא באישור והסכמה בכתב מהנהלת החברח.

י י1.י
^8י�60 הצהרת בעל המבוי:

1̂ הרני להצהיר כי קראתי את תנאי ההסכם המצ1"נים בעמוד זה ובעמ1ד שמעבר לדף, וידוע לי כל תנאן ההסכם סלל -1!  ̂ _

1|>8:1|ן דרכי ביטולו. 1לראיח באתי על החתום. ! 1 01
$ \¥1 $  *<  ̂ ר ^< ^ ̂כ  ̂ ¤ 1|ינ
/ 7 ̂^מנוי תאריך  ~~ ^8י^^, שם המנ11 ת̂ת
] ̂ 1̂ || 11 שסהנצינ/ת )/-י1  |

8 ?מי ש*1�ות קלוס למוצרי צריכה בית"ם בו1יימ רח1ב הכשרת הישוב 23, ת.ד. 5267, ראשל"צ *̂ -
נ11ק-100יי361@10ת1 0̂<^11 03-9531 03-9631 0ק567.0  0ל. 500

̂�^??ט

^ן. 1�ה9010|10ק?15)14841906678957^50ת#1/1/נ311/1וח/תז0ם.311.900916וח//:6נ)11^
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נספח 03

ההסכם הסטנדרטי שנתנה
המשיבה למשפחת גפיר

וענן גשן ושותי משרד עורכי-דין ונוטריון



0038ת803 7/9/2014 >|(>9

^י
�� 

טירות — * 31
4¤ 5̂@ ?**?*?**? ??"?ק* ן0ן<"ן<ן ^ 00 179"̂ "
הנשךתה<שזכ3ל,*ח.חדשראשל'צ 0*111.1  ^ **�?"��" רח1נ

.....*. ל"לל~" ל" . .£  ̂? ? *
1̂יי|0 3 0ק03-9631567.0 . .1X0 105? ¥10£*£$ *�ריי'. ל©*- '-י/יל� ב�"-ר 0ל.3-9631500מ,
03-9531̂ 5 3י/ 111* ̂ח" 0<0| 1י09 010*: 0ל. 3$ £0.11.105ק106'ח56.^
מ.$£0נ11ק106וח36.*** >£"."£""£."£

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^9י^?!9ן98 . יזיי .ן.�.< . ̂": ^ יי , <י .;י
21̂ ^0^̂ ^6^̂ ^̂ ^ ̂� יייי 9 �י�: : / -ז. '£:;;*:• * י
3118̂^ 88881118̂^̂ר 8: : ? -? ̂י - ̂יי -י - י ? - י} ?

לקוחות נכבד'ט,
^?^ חגרת שחח חל1ס מספקת שרוח תיקונים למספר רנ של יםאני מוצרי חשמל בישראל.

^4̂ר "ל מנח.01ק< טליגקג10ט301 חםטמ: שברשותנק, וכן /1ל 0נת שמלל לטרחלם םיורח 11*לה וסקצוטיח. אנו טולחים לכם  ̂ ^ ^ג ה^טה לשרות אחזקה ו1מרהח^ר שברשותכם. ~—?
נ ניגרות אחזסת מארות 0^01 יתרונות רבים:  ̂ .9

ני • תברח אקיוח וותיקין בתחום השחת למוצרי צריכה ביתיים, המחזיקה ברשוחח מלאי תלקי חילוף מקוריים. מו01<קה 0גנאי0  ̂ ^^
̂)18. חמח"ב אותט כ0מ'דח בסטנדרטים גבוהים ב'1תר ולאחרונה החברה הצטרפה כחברת םן^^?^^ מקצועיים ו0*1מ1יט העזנרימ תדריג�יס, קורסים והשתלמויות כאופן חדיר לממון חמוצרים שאנו משרתים. ¤^ י לחכרחט תו תקן א*לות 9001 ^^^ המניין ב'אמ1ן הציבורי.^

8̂^ הטיפול בר כלקוחו̂|^^ י חברתנו מססקח שרוח אך ורק לחומריה שלחם חו00כר. טל 'די היבואנים ן/אן היצרנים בלבד, דבר המגביר את מקצועיות ¤ ^̂  �:
̂ ^*בד!וטנוגמדוו'ת(>1ות<^גב^ורהס1€0'ננ'טדלג(1וףגק0^מס0ג*^דודחט�"ה0<]1וז.י י9^י^

? נם היום גמו תתיר ניתנות לנ0 מספר א0שר1'1ת לתשלום תו1ורת אחזקה:
• באמצטוח שונו זד. ככל סניפי הבנקים ובבנק החאר.

� נ.חיוו. טלפוני של נל ברסיס* חאשראז נאמצעות סל('ון: ס3-963150ס / 545ו�963�03.

ברצוי.' לאחל לכם לקוחות נגכד'ם, חסשך הנאה מהמוצר אוחו רכטחס. וכסוחני כי לשיתוף משגיחה מרות פלוס אובל למרתבם
נאח1ה טוד מנים ובוח.

• מ.�01נםית1אינתבהטדזווהקוסמים110נ1 לוף. אולן לןיאן גזנל�ל

,) חו11ל1נ1"ג1ו"<ו1תאח]ג;ר. כר~* ו^ ? יי 1* -\ ו>. 1" *•*£ 2 ? 0י#* * י
7>1723ג51 {} <1 £ 5,ד ט1סק0ורטייקס' $  . |̂ ,כי  י /* 7/ £2 6 <י) + £ 

1̂ <<<'<.< 4� יי" קבלה/חויםנית םס י/"?* -

? .^ . ^ - ?.4 . .1 ו . ? -�-
?�•<? ??,• ??! וו*,*- 00<< •�?" !>*.*.

חוח0ת מבנק
!/ה!1ק-ר 3̂נ*-9 83-209-17 ""י* "1 (51

--| {.ויי י"|1,� י1-1 ,1,, .,1

,4, הס00 ,_
נבי 1*1<"ו*1ת י=י* מ*סנ'תוו תתוות חשגוג'ח סס

01x01:4 נקף וקג*'1ע> 1*1111) טי 1*1111) י*ג* "* 6< *** <**וי11*41 ל*< ומס10ת תחמו/ הנמן ו1ל קבלת•

ת#1/1/ו1/1ו8ש/1ח311.900016.00וח//:5גן}̂) 1/1 1�ה6010[0ץ<]157>906078957;1484^0נ1
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-ו?�9לוס§גירות

תווודת אחזקה
אט חברת �שיחת פלוס� מ1'מ, מרחוב הכשרת היש1ב 23 ראשל�ע. אחראים בור. לפעולתו התקינה וטל המכשיר שפר13י1 מופיעים מעבר לדף זח (להלן 'המכשיר').

- ת11ודת אחזקת וו. היא בחתאט לתנא* מתשלום גפ* ש0צ1"נים מו1בר לרף זה. ששולמה כנדרש. ח0םנןת מותנת בפרטון מלא של כל התטלוסים שמעש עכור
תתניח.

- חשדת אחזקה זו היא מ1ד 11ט"ח שיחתי האחווה הרחשים לפעולת! התקינה טול 'המכשיר* שברשותנס. ובטד תחלסח חלקים מכאניים. חשמליים
ואלקטרוניים פגומים הנדרשים לתיק!נ! של �המכשיר� נלמטס מכשיר ייצור קרח 11ל כל מכלולי! - 0£4440££>.

אנו מתחייכים לנדוק את תקינות! טיל -המכשיר� לסי דריטתהח טל חלקוח/ח קעם אתת במשך חקזמח האחזקה. ג0 באם חח1)1ר אינו 0ו1ון תיקון.
;̂ תטוזץ? )<הזמת זן, לא תחול בקמרים הבאי

- הקלקול נגרם 11** שימוש הנ1גד את ההוראות שנמםר! בכתב או גו1''ס 0ל ידי נציג םוסםר "יל חגיו* "שירות 0ל1ס" למחדק
וכקייד* זה. ̂ב

- הקלקול נובט מתקלות או הפרוםת ברשת החשמל או משקט שאיב! תקין. לשם בר מילזלץ להתקין מתאמי הבנה (טפ"' המלוםת
חנט�ת חשמל} הניתגים לרכישה 3ח3רת*נו.

- הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא ביד* 1ותן נוו&דח זו, כטן סלסול וה1בלת ה�םגטירי שסקום לםקום אחר.
- הקלק1ל א'ט מבמה חלק כלשהו שניזוק ונקב ש*ם!ש בלתי ראוי, א1 שבתוצאה מאחזקת לקרה, אן נזק שה31ח בי ה1א תוצאת נוק
•ש<ר של חרקים, מכרסמים וזוחלים לננ*נית0< שימוש הנוגד את ה1ראות היצרן. נוק טטסיט זרים (3ג1ן 1141300/ וכדי} או בשל נ0י)|

ידת אדמת, או בכל סקרה הנובע מכוח עליון. לתיקון המוצר 0ד* אדם אשר לא הו00ר 1** מתן השירות, ובן במקרה של שרימה, ̂ר
- נטשה ש*םוש מסחרי / תו&ש"ת*, או כל שימוש אחר שאינו בית* רגיל ב"מכשיר*.
• הקלקול נגרם ו1קב נזקי אבנית, צנרת א1 א*נ00לצ*ת שאינם חלק םה"מבשיר".

- התמורה שהתקבלה בגין תו1ודת אחזקה היא נווד שירותי אחזקת והלק* חילוף ב9* שצוינו לו1<ל בלבד ואיבה כוללת חלקים וטבוז�ות
כגון:

חלקי זטב'ת וחלקי פלםםיק למיניהם, אג'1ר* אימסון, גומי1ת למיניהם (לרבות א0מ' דלת, אםם* מיםב'ם וכוי). תלקי פח ואננ"ל, מו01ת
/ חיצוני ופנימי, נורות, נורות סינמן ובקרה, חלודה ,צבט, פחח1ת, שבר ל10גיו, כ<ם1ת לםבטרים. מבוגרים, תבניות, רשתות אםיה וגז, כפתורים

) למיניהם, מצתים, םלסלאות למדיחים, חנוטות ל0ע*הם, ח1בלת �חסכשיר'' מ3*ת הלקוח ואל1!.
תנאים לגיסול העמקת:

1. הלקוח/ה יהא רשאי/ת לבטל ו1סקה זו ללא צורר בהנמקה טד 14 יום מיום ביצוט תטםקה וזאת בח0<* שלא השתמש בשיחת בתקוסה
זו (במקרה של בישל ישא הלקוח/ה בתשלום הוצאזת החברה).

/ 2. הודטת ביטול נ*ת| לשל1ח במייל - !),00.*10ק-*ס1"6*©0*ח1 או בפקס 03-9631067.

: 3. סר של א10 יגם מהלקוח במידת ובי0ל הט0קת לאחר 14 יום מתאריר 111313 הו1מקה.
4, במידה והלקוח השתמש בשירות ב&הלר שנת שנת השידות ןזרלחגמית, ינום חודשי הש*מ1ש בא1םן יחסי ננהתשלןם השנתי שבגינו

שולם לחברת ו/או טלות התיקון שבוצע 1ו1ס�י ש'ק1ל החברתץ
אנו חנרת 'טירות פלוס* סתח"נים לשרחכמ נאמנה בהתאם למתחייב על םי דין. ולפי לוחות הזמנים המטוי סמי0 סנ1ת לו1ת על יח הגורמים המוסמכים. אנו

מאחלים לכם חמשר הגאה 0המ1*ר והשירות לו1וד שנעו רבות.
אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכול פנית למ1קד השיחת ב0ל10): 03-9631500

בברנה
קיחת 9לו0 לםםנר1 ונייגמ ביוו"ם 10*0

נחב וווייות ותסכם זר, מזתגה בכסוי' כאישור החבויה

/

"1 1=ק16010ט)ק57(6673957£םמ4*14^0(1ח#1/311/0/1וח/וח311.900916.00וו1//:5כ]11ו]



נספח 04

ההצעה שהועברה למשפחת
כפיר על ידי המשיבה

ויענן גשן ישותי משרד עורגי-דין ונוטרייו



|| מן..  ̂1*3103 "* "*" י 0̂  שיחתלסעריצדכהבת"ם " ט
�1 1/08/2014

לבגוד
כפיר יובל וחגית
תימורים 79860

ניטלח: חז1.00!111זז£(5/יןן?1€.:1וקתו1

1 המרדד; הםכמ וסיכום 3הקשר כיטול שיירות ל&פונת הפגימה

1 - א.נ.
,¤ 1 - בהתאם לםיםמ הדברים בינינו מתאריך 04/08/14 ועל פי 3ל,שתך לזכות אותר על סך 600 

, 13 - וכמובן לכטל את המשך האחריות לביקורי טכנאי שביצעת. , 240 ¤ -מגיק 2000 1 • פירוט הזיכוי היבו ניצול שנח אחריות 240 ¤ - עבור שקע הגנה
.¤ 1 שנים שינעש באחריות 540 

? ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי כלפי חברת שרות פלוס למוצרי צריכה בע"מ האת בתמורה1_ ? בחתימתך לעיל היגר מתחייב בזאת בי אתה ו/או בל נציג מטעמך מוותרים מאח על בל תביעה
? לקבלת הדכוי הנ"ל.

1_ ? חשוב לציין שהןיכר הג"ל לא יתבצע עד לקבלת מסמך זה חתום על ידך.
יימ בפקס שמסקת: 03-9631577 או למ"ל 8 את המסמך החתום יש להחזיר לידי הח

8 5.00.11נן1ק-100<501@50ם1

1 בברכה. /

, מנהלת שירות/ ? שירות פלוס למוצרי צעכה ביתיים בע"מ0 לר סיון

 נוספות מעבר לא&ור במסמך זה.0 הריני מאשר את הכתוב לעיל וכמו כן מתחייג כי לא תהייגז? ליי זריישות ז/אז טענות ו/או תביעות
|̂

8 שם מלא: ____- *י- תאייד: ; '

^0 חחימה; —

��� ———^—__ |̂



נספח 05

מחייתי שירותי טכנאי

וענן בשן ושיתי משרד ע1וגי-ד<ו ונוטרייו
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 השמות מחירים לביקור סגנא� מ0נ1ז גביסה

• 
 תודה

0וב
4^8̂ ^|5^]̂ ̂ *מ'1י0 שנבדקו 1 ({3 __ 1ז0בגאי תגונות נג1*

̂^ י9י *8י •""?ו גג*מ  *?
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ד9י זחג ק28 - מחירון תיקון מטנות כגי0ח ומייבשים 7/9/2014

מחירון שירות ותיקון מכונות 3ב*0ת ומייבשים

עיירות / מו*ו� מחון-

0160-290 
סגנאי גיקוי

טמאי קנונוח כב'0ר. או 0כנאי מייבשי נביסת

מלא/י פרטים, ^געלי המק)!!'!
יתקשח אליו מיד ובחי1ם1

טלפון:

13̂ י **י: תל 1*נ'ב

ברוג1ני שיתקשיו א?י 3 י ע70יי0

? . י . ? ??? י .. .". •"? >� 11115 ..??:.

? למד >11ר * •;*', ,? ?

מדריר קג'ה

)1יאני אבג0 גיד? מדריך לאיחור טכנאי מטווח
נ00ה

תיקון מ"1ש גביסה

חקל711 במ<1נת 5ג-0ה

יגורו-ייט יו90'0 ?

ש'ר1ת למכזמת 003ח ומ"גשים גכל
זמן שתרצח

שירות לנוגונות נב'0ת 1מ"נש<0 24 שעוח
 •ירווז ויםגוגות נב'סה ונו"בשים ב'ו"י*1

-

שיחת להיוגות גבי0ח ום"גשים נשבח
̂י*!* שירות לתנונות ג3י0ח ומייבשים מ

̂/:קז1^  /1091-131-27450�!ג]/1ו.00,נ).*\*
1;
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חשבונית התשלום של מר ד"

רענן גשן 1ש1ת' משרד עורכי-דיו תוטרייו
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העתק תעודת האחריות שקיבל
מר צייזיוב מהמשיבה

רענן בשן 1שותי משרד עורכי-דין תיטריון
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988 138£! שרות פלוס בעיימ
¥\ שחת למ*צרי צריכה ביתיים |§|||1§|3 בקרו באתר האינטרנט שלנו 1115.00.11ק106ע361.י*̂\

/ קב&ת/תענדת אחזקה למכשירים מס1 913757 !|8!|!|

111811¥$ ן 1 שם תסנ11 " ל/ " " 1 כת1בת ~ ~ 1� 7"^ 1 מסי לקות ח
\\^>\(!< ץ ל* 03 1 ~ /^ ^י^ר- <^(£ 5 י 18¤!� ל  8|

̂^ > טלס" ^י0 נ"ד כתובת מ< י � ! 1'̂ ^

1 ^ ..^
כש
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סה
1 \̂ > עדי}אייי ^ 1 ^111"̂ ?ן! רי"ייי 

סיחח דגם סחיר הערות : 11110111^ סונ מכשיר שם היצרן סס*
3̂ ן  ̂ י^ ̂י ^  ̂ ||מ9) ו �*?

 ̂ $ 11911 �- אמצע< ה תש לן ם:
הכרםיס 1 מסי ת.ז. בעל ̂|| שם |1^

 ̂ \ עי - ̂] סהייכ לחח�ש 0̂  תשלימים  1 סת"כ לתשלום ע^חקלל מע"מ מסי מ 1 ,̂
1̂ $/11̂  בי באסצט1ת <ילמחאח (שיק) של המנוי לפקודת החברה

̂̂  מסי חמחאת ^בנק סניף מסי חשבון תאחר פרעו! סכום  ! 8? 13

} | ג- כלזוסן - סודכ התקבל עךח מלל מעייס � |8||3|

 ̂ -ו ^>י6ע 6י^^ ^^^: י ^י( "^^ !?¤
ביצ!!! העסקה. גמ̂ט ̂^̂ת 8 י / *החזרת המוצרים הנדחים מותנית בהחזרתם 0?ריזה הסק1רית.ובשכג7ותה, כל זאת עז ̂̂י 8̂1 - * במידת 1תג1טל העסקה שבגינת נתנו מתנות, 11111' המתנות יגבה נגפ"י גנחייון החברה.̂£ 8̂6^

^9;^89[ / • 0; 111*13* בכתב א1 בס1**! שיעשת בתת"חס^היחבת האחריות בניגוד לתנאי תעודת האחזקה ז/אז בביג1ד לתקנ1ני החברה בהה"וי
ור 1הסכמה בכתב מתנהלת החברה. קר1, א&א^א̂י ^מן| הרני להצהיר כי קראתי את תנא1 ההסכם הסט"נים בעש!ד ז1̂וב�ו1כ7וז� שמע'בר לדף, וידוע לי כל תנאי ההסכם מכל1^19(1 הצהרת בעל הסבו*:^4י48 < למ1צר תמב01ת ונ** נציג התברת א*גו תקף !בטל 0נ̂ג ̂ן ̂ן

^
/ -̂\ ( ./ / ^  ן; 

 ̂
̂|�8|ן] דרכי ביטופ^גך^ת באת1 על החתום.

111̂̂* 7^לי ̂} שם המנ1* לנתיקת ^|5| ||

 ̂  ̂
 שם הנציג/ה

^ ^83 .̂^^
, ראשל"צ ̂ ^1181 שירות פל01 לכ11צרי צריכה בית"ם בוג"מ רחוב הכשרת תיש/ב 23, ת.ד. 5267 1 �" טל. 600 03-9631 30?0. 567 03-9631 0.11ם.13ו1ק-106ע�561@£0ה!11 8 6̂"^̂
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קימת
-?*9לוס*
-. <̂�>ת ל10;לץי *ריכת מחיינו
068)0) >01**1***0116ז1

תו1ודת אחזקה
אנו תברת �טירות פל01� נעי0, מרוחב הכשרת חיטוב 23 ראוגונ"ע. אחראים נזה לפטולתו התקינה של המכשיר 00ר110 מ1קי1*י0 מו1נר לוף זה <לחל1 'המכשיר'}.

- תעודת אחזקה 11, היא בהתאם לתנאי חתשל01 גסי שםצו"נ*!* 0ו1בר לרף זה, טשולסה כנדרש. הו01קת מוחגת נ9ח1ון 0לא וטל כר התשלומים שנוצעו עב1ר
החברה.

- תטודת את) קת זו היא כו1ר עט"ת טירות* האחזקה הדרשים לסשלתו התקינה של 'המכשיר- שברשותכם, ומ1ד החלסח חלקים מכאניים. משסל"ם
.(10£-̂ ואלקטרוניים קנוסים הנדרשים לתיקונו של 'הקכשיר" (למעס מכשיר ליצור קרת על בל מכלובו - £8>*

אנו מההייבים לכהק את תקינותו של 'תמנטירי ל0י דריטתו/ח 61ל חלק1ח/0 ס1\0 אתוו נםשן חק1סת האחזקה, נם נאם המוצר אינו טעון תיקזן.
0̂ תתאימי תו1ודת אחוסת וו. ולא תחול 003*

• הקלקול נברם 11"* שימוש הנ1נו� את ההוראות ואמםח בכתב או בע"פ 1ל ידי נציג מוסמר של חברת "שירות 0ל1ס'* למחזיק
ב-םבשיר* 1ה.

- הקלקול נובע םתקלות או הםרוםת ברשת החטסל א1 משלח! ש>0ט תקין. לשם כך מונזלץ להתקץ מתאמי הגנה {"פ''י הגזלצות
חברת חשםל) הנ'תני0 לרכישת גחברתיננ.

- הקלקול גגרם בזד11 או ברשלנות שלא ניד* בותן תונודה 41 בבון 0ל0ול והובלת ה"םכשיר� מננקום לםקום אחר.
- הקלקול אינו מכסה חלק כלשה/ שניזוק עקב ש*םוש בלתי ראו/ או שכתוצאה מאחזקת לקויה, או גזק 0110110 הוא תוצאת נזק

•שיר של חרקים, םכרםםים וזוחלים לםיניהם, טיםוש הטנד את הוראות חיויח. נוק מנוקים זייט (בגון 00בווות ובד') או בשל נסיון
לתיקון המוצר ביד* אדם אשר לא הוסמך 11-* טחן המירות, ובן במקרה של שריפה, רעידת אדמה. או בכל מקרה הג1ב1 סכות עליון.

- 113שה ש*סוש מסחר* / תו1ש"ת*, או כל שימוש אתר שאינו ג*ח* רגיל ב"מכש*ר".
• הקלקנל נגרם עקב נזק* אבנית, צנרת או א*00ל1נ'מ שאינם חלק 0ח�0ק*יד*.

- תתשרת שהתקבלה גגי1 תו1ודוו אחזקה היא ממי שירותי אחזקת וחלקי חילוף כפי שצ!*ג1 לעיל בלב!� ואינה כוללת חלקים ו0ב1דזת
כנו)!

חלקי זמבית וחלקי םלססיק לסיג'הם, אבחר* איח10ן, 100ח למיניהם (לרבות אטם' דלת, אסמי םיםב*ם ומי), תלקי סח 1אם"ל, מו1םה

חיצוני יקנימי, נוחת, גורות םיםון ובקרה, חלוז�ח'צבע, מחתות, שגר לסוגיו, כי&זת למבטרינו. מבו1ר*ם, תבניות. רשתזת אמיה 131, כפתורים
למיניהם, מצתים, מלםלאות לסדקים, רצח1מו לםיניהם, וטבלת -הסכעויר�� מבית הלקוח ואליו.

̂יםול חוונאוף: ת1אץ1 ל

1. הלקות/ה יהא רשאי/ת לגמל ו1מקה 11 ללא צורך בהנמקת עד *ו� יום מיום ביומוו הו1םקה וזאת בתנאי שלא השתמש בשירות בתקוםה
וו (במקרה של ביטול ישא הלקוח/ה בתשלום הוצאות החברה).

2. הודעת ביטול ניתן לשלוח במ"ל - 1!.101.00ק-*10*ז6*@0*ח1 א1 בקקם 03-9031967.

3. מר של א10 יג0 מהלקוח במידה וביסל מעסקה לאתי 14 יום מתאריו ביצוע הוומקת.
4, במידה זתלקות השתמש בשירות במהלך שנת שנת משירות הרלוונםית, ינוכו חודשי השימוש בא1פן יחמי מחתשל1ם השנת* שבגינו

שולם לחברת ו/או על1ח תתיקח שבוצע (עם"* שיקול מחברה).

אנו חנרח *ט'חת סל1סי םתח"נים לטרתכט באמנח נחתאם לסחח"ב ו1ל סי 7י/. ולפי ל1חוח הזיונים 1>0סו01הים סעת לעת ו\ל ידי הבורקים חמנסמכים. אט
מאחלים לכם תמשך הנאה נ!תנו1צי והשירות לו1וד שנים רמת.

אנו נשמח לו1מוד לרטחתבם בבל פניה למוקד השירות בםלפון: 03-9631300

נברכה
שיתת 9לום ל0!צרי צ1י?ה בץו"מ בט�ם

כהג *"יות והסכח זה מ11/גח נכסוי' לאישיי הי'ייי-

ן,^ 1�ן8010(10ק157)14841906678957/א0נ1ח]#/1/ע/1!0וח/וה1.900916.00ו3וח//:5ק11ל!



נספח 08

העתק חשבונית התשלום
ששילם מר צ'יז'וב

רענן בשן ושותי משרד עורגי-דיו ונוטריון



7/9/2014 ^ \ 6ק|.זוהר תיקונים 2  9

4̂  ̂ זוהר - תיקונים
מכזבות כ0סה,ס"בשי כביסה, ^0$מ^

$̂595  ̂ תמר'ם^קררים"מזהנים^ד'ח' כלים,
טל9!|: 057-8324269 _-*?11/

^̂ מקיז* עוסק מנרשה 57?052671 11
 ̂  ̂ חשבתיו* מס/קבלה מס' 4 /0054 *

 ̂
(1?( ̂י - תאר4^^\ ̂ ל1\7 * לכבוד 

גום  ̂ ם מח<1<ח' י ט ר פ כמית 

במזומן טה"כ
0/0 מע"מ

^̂ י י0 חתימה סה"כ כילל מע"מ
ציק מסי בנק ז"פ סך
ציק מסי בנק ז"פ סך

ניכוי מס במקור

.1ו3וח//:5כ)):י1 0̂נ]ח1^1/11/1ו3וח/וח900916.00 412נ1מ1484 ק?ם8נ4̂1 ן�/ן. 1=ת6̂010



נספח 09

העתק תעודת האחריות
שניתנה על ידי היבואנית

למבקשת

רענן גשן 1ש1תי משרד עורגי-דין ונוטריון



€\ . -

הנ*ג* האחריות
1. תוחדר! ח מחוות אישור לקבלת שירות למוצר החשמלי כחחאם ן̂�ןלאי .האחריות חרטומים בתעודת זו.

- ו יוט למלא את כל הפרטים 1\"ג התעודה מיד ברנוג הרכישה!.
2. נכלטגיתלםוגבדת השרות ישלחציב תעודת אחריות זו.

01̂ לוםירת הסובין או נויוט ההתקנה לק* המאוחר. 112̂_ג1^ד  ו
3. תקוסח האחריות הינ0

1>. אחריות ז1 היבה לתיק1רכלתקלח, ליקוי. א01ב0יבמוצר שיחיה בחם בכדי ל0מע ב9ו1ילות החקינת ם1ל חמ1צר מאת
ללא תשלום ובכסוף לסייגים חלזטיניס בחעח�מ זו.

5. התיקו) יעשר. תון3 ימי 11ב1דה (!מ*גד שהקלקול מונע את ת1י11מ1ש חעיקךי לויזמו מיועד הטובין! 0חיום שנקרא
לעשות כ) עיי מחזיק החעוולת.

0 אצל בוח( הטחת. 6. הוטרוח בתקופת מאחריות ניתן בששת הו1בודח ןגימי העבודה הרגילים ה0ק1̂נ
ל. חשר1ח ייגה/ ע''י מעבחת השרות תנ01ורטות בתעוזז? זו.

8. השרות יינתן בבית הלקוח .במידה ו'חיח צורך לחעב'ר ללזטגדת הטרות הבאת ה10צר והחזרתו לאחר תיקון יעטו
תוטרוח,"1ל חשבונו. נות1 עי'*

0. מתן שרוח חל0י0 בתשלום ייבחנו בםשר ארבע שנים , תחל מחום תק01ת האחריות לפי תטודת זו
// תחול בגל0תי מהנוקרים תגאיסז 10. האחריות ל0י תעודת זו ל

חר כו1עד תמםירת. // שחחרחש ̂ל 10.1 תתקלה בכרמה ע"י שימוש חגובד את הוראות השימוש או כוח עלי

10.3 חמגשיר חוקן או שהוכנס! גז שימים ט�י אדם שלא ה1סמר לכר ע''1 תחכיח.
10.4 התקלח נגרמת גזד1ן או עקב שימוש שששת ברשלנות.

10.6 האחריות אינבח כוללת חלק* 0ח. 0ל0נייק ,בומי.זנוגית,ב1רות. סימון 1גיח1ג.
$.10 נעשח שימוש 0טחח במחיר.

03-963 * טי. 91-9611509 8קק. 1367
̂י1 1או10| *)נ*1ו שרוח םיו0 - יוג*יח ח*ש1נ נ! וא

0ג1יקוו ב̂ימ ג1פי <קורי0 /•! ייל"יליס קי 41644נ4/93-6נ414נ02-6 ייוו"לים י11
נ0ג57-*0 8ו "•0ח טיוח ח-זוי ביוקי יח ראשי ג 21 חיגה 0< 
נא 1 מ11:11 ק.0 שי1ת*ס - יח ההקחייוח 1נ. נאו-טבט עז נ1זוו62~<0

311י*ח קווי - אלחויו ננ גוביי י. 0י 16נ20נ6*04 0ק0. •11*04-471
אילת שי1£ן • 0 ת4ש*ה חר<6 גיחן 96, אילוז 0י וו51נג*->0

> ,



נספח 10

העתק הקבלה שנתנה
המשיבה למבקשת

רענן גשן 1שוו*' משרד עורגי-דין ונוטריון



 ̂ / .̂ /  ̂̂ . � וץןךןןןן 0 . .  

1,5̂ 11 *. ̂?^^?ב — -.יד —.. / —!_ם ?

/ כךס י/^ י^/י:/.//�?/!  ̂ ̂. 11 /ע ש222533353ו' ^"1 ??

5050 8 5!£̂ . ט-חתלס1גו**חכחג"ים 0*||34 5א£

.̂ מ#0תטחתהל0<0וג!1*וממוק<מ: זאו0?807 © 11£}06£ /3ת6ת66 60

1 
^ 

10*.0.03-9631500קם.03-9631567 1:קר1 באתי האינמרנמ טלנו €0,11.10£ק0£;ח36.*י*י/ץ

 ̂
 ? ר63\1 מק1י

חשב1כיח. מס/קבלה מסי

(03 מסי לק1ח צ*^ $
,/יי 1̂?י - ל

^^/ ^ . ^ עיר-  ̂
^>>>0 . *^£ * כתובת 

סל1"0 פרטים הםכ1ם

"
4# < | י̂- י̂י \̂ 

1*0 
$41 

*>} \י>\**£*)0
 \ 1י.^_י<. י��יף—

~.. ^ ^�/- — 3114

מונוונ<0נ0... ןן! 0/ —בויןוז^/ וט"ת ̂\

 םר))ג. (
חאתר'ות 1^ב1דה, ולחלקים *436£**30!£*££ניג*?

,<...,. __ 
0 החורת תמוצר'ם חלביים קותגיתגאריוחם הנזקוףת

>0 ^^ ^ 
0̂>מגר17**1ח^ר4* יו00תאד'ן11£0ע העמקה. ,. 1ב

 הע&קה10חגתב0י2)יקו^טלתחזטבומתבס06ר.. ̂�"�" "_ ^>. ] ]
*?

̂"""ייייייי"ייכפ̂!! ^̂  ̂(^^^
^ 1 0רע1/ 1 ו1ממ " מס* ^ק^-1111מלק םני^ 1 .

כר0*0 אשרא* ב11*סקה טלפונית; חג* א^ראי ת.ז

._- 00-?~£*0${̂ 
מסמר אישור

-- מ0י גר0ימ הזקף ו זכו ם י'̂'

 במזומן | \
גמילים

[ ^  ̂
| | 

"כ תקבןלז0
 מן_

• ליאת- 1הכמ מםכ-ם לה0ט0 ןמ^"ם ג"תתית הטיקם.

/^<'ז<7 3^/ 'ל*יע
 י

^
̂. שםג11להכר0ינ1 - חתי0תחלמ01ל>...^

[2ד?ד*7רך^כ ע,, י///*י1י̂  (!1ר1ת 0לוס ב1ג'י0 תאריך £$[\

• רח<דה וחתחל הטחהת ןוורגיוגז ץ*חוו 0חו1ח ויוווי התחיוח יוור /1זיי החירו! החררז;

——— 1



נספח 11

נוסח הסכם סטנדרטי בין
המשיבה ללקוחותיה

לענן בשן 1ש1תי משרד עורכי-דץ ת1טרי11



 ^^/ ^ - •- ?ב^
̂� ^י&יי טמיקת טח* תלקק ומעבדה סימית: **??*-מ *-"�^6<3*1131*11"31 *§12)  ̂ י "3*3^ 1#1ב?

§̂ 1!.1118.00ק¥106�ו56.*וחוו1* סתס1 מיפיט גנרמי! סל. 03-9631536 5*3./ ||

^£6 {̂0X1*1111 00501 6*1"*"ז5י 904011 �*£>>£, **'.*<̂�י 0'י<י*

1 11 לק1חות נכבדים ]
11̂ חברת שרטו סי1ס ססקקת שינת תיקונים למ00ר רב ט4ל יבואני מוצרי חשםל בישראל. -̂ י

4̂ ה)ג"ת לטי1י; אתזקה "םי הכהצי יטברשןתכם.^??ע על מנת להקל ו1ל<כ0 בהוםוקת ממוצר שברש1תכם, זקן על 0נת שמכל לשרתכם מ15רה יעילה 1מקצ!עית, אנ! ש!לח'ם לכב ^̂ 1*( —
יתהגותרנים: 9 לשחת אחזקה בשרות פלנס  ̂ 9י חכרה אסינח יות'תה בתת1ם הטחת למזצר' צריכה נ'ת"ם. תסמזיקה ברשותה קלאי חלקי ח'ל1ף מקוריים, מעסיקה טכנאיו(?^ 1 ה0וצריםשאנ(יג?שרתים.י י\£י 1̂  לסנ11ז השתלמ1י11/באופ1 תדיר ו ̂^9\ לחברתגו ת1 תקן איכות30-9001ו. הסת"ב אותכ! בעמק�ח ב0טגדר0<0 גמתים בי1תר ולא0חנה החברה הצסרפה נחנרח מן המנ"ט^ עםצ1ע"ם ומיומממ ה0^ךוח מלחכים. ק1ר0י0 ~ י

11̂ ב'אמח ה^מרי. ̂מ! חברתנו מספקת שרות אך ורק למוצרים שלהם ה1סמכה על ידי היבואנים ו/או היצרנים בלבד, דבר המגביר או/ מקצשיוו̂^ \ ?
¤{ הטיפול בך בלקוח! י130 טנה ד0< חשננתשת בביקגר הטכנאי בנינוי לכתבי השחת התמצעים דרך חביות הב'םוח.*^̂^ ¤^?487 איו̂  �� ו^

^ גם מיום כס1 תמיד ניתנות לכם מספר אפשחיוח לחשל01 כתב השחת:  ̂!̂ יק|
•| | בחי1ב סל10נ< של כל לרסיסי האשראי באמצט1ת טלפ1[: 03-9631500 / 03-9631545. ¥1 1 *? באמצאות ש1בר זה בכל סניפי הבנקים 1בבנק החאר.

— - -~1— 1 __ גת!1ני לאתל לכם לק1חות נכבדים, תמשך-חנאר* מהמוצר אותו רכשתם, ובטוחני ס כשיתוף משפחת שחת סל1ס אוכל לשר0כ1
1 . ? בברכה1 נאמנה 1111� שנים רבות.

ץ * גחתא0 לתנא' נתב מטוחת חמסנים קעבר לדף. א**1 ^גו)?1 חנכ'ל

0 י- קבלה/חשםניח היו םססריק)* *0הס"ר ̂ז
�- • מקיי  ^11 1̂ ; ף0 ן/2ג� 

•"לי חיתקת הבנק0תא1יו י טד0איי\ 000ר0יויוי
י י י13 >�**?•-• 63-20917 ומת.0ת הפק.ד

ח-נב3קך.-ו0\ ק1רמוסנ

^. .̂ 1 ,,. ה0מם �** '
̂"/ ""/ו�""^""ני""-ו�"^ יקלאחרח"לטהסמסהנקונבהוימקלום י-4^ 4̂*. ¤ חקיםגי!; 11 ו/הזוחחטטנית מס ̂"3?ר"ק5<2< 1ה0נסתמ1תס1;הב(נ]"לקגלתד.חשל)0~ , ?*,  "£"̂ �< ^^



. טירות
— _ _ , . 0י0ח לסהמ�י 0ו"גר ג*;"ס

תעודת אחזקה
אברהברת 'שיחת פלוס' בע'מ, מרח1ב הכשרת הישוב 23 ראשל�צ, אחראים 0ה לפעולתו התשנה של המכשיר שפרטי! מופיעים

מעבר לדף זה (להלן "המכשיר*}

_ -^̂ ̂מי14גמ0^ב0  זה

̂מ  ח11שב01 מעבת

 להודעת

- חשדת אחזקה זו, היא בהתאם

- תעודת אחזקה ז1, היא בעד עשיית שירותי האחזקה הדרושים לפשלתו התקינה של *חסכשיר* שברשותכם, ובעד החלפת

חלקים מבאנ"ם, תטגזל"ם ואלקטחנ"ם פגומים הנדרשים לתיקונו של 'המכשיר� (למעט סכשיר ליצור מרה על כל
.(10£-̂ מכלוליו- *5>ז

אנו מתחייבים לבדוק את תקינות 'זזמכטיר' לפי דרישתו/ת של חלקוח/ה פעם אחת במשך תקופת האחזקה. גם נאם המוצר
אינו טט11 תיקזן.

י תעודת אחזקה ז1. לא תחול במקרים הבאים:

- תקלק1ל נגרם על יד' 0'ס1ש הנונד את ההוראות שנמסה בכתב או.בע'פ על *ר* נצע סוססך של חכרת 'שיחת 0ל!0�

-^ ̂::�זח- י י-י� - — - ~**-~*~ - -,.
-ב-*מכע1 -יגזחזיגי � . .

ן� הקלק1ל נ!בע מתקל1ת א1 הפרעות בדשן/ החשמל, משקע לא תקין, או ממתקני אינסטלציה טאינם חלק מח �מכשיד�.
1 - הקלקול נגרם בזדון א! ברטלנות טלא בידי נותן תעודה זו. א1 על"די טלטול 1ה1בלת ה'מכשיר* ממק1ם למקום אתר.

- הקלקול אינו סכ0ת חלק כלשהו שניזוק עקב שימוש בלתי רא1י. א1 כתוצאה מאחזקת לק1)ה, או נזק סננרם ע'* חרקים.
מכרסמים וזוחלים למע*ה0, שימוש הנוגד את הוראות היצרן. א! בשל נס'ון לתיקון המוצר ביד* אדם אקר לא הוססר עיי נ1ת1

השירות. וכן במקרה של שריפה, רעידת אדמה. א1 בכל מקרה הנובע מכ!ח עליון.

1 י נעשה שימוש מסחרי / תעשייתי, א1 כל שימוש אתר שאינו ביתי רגיל ב�מכשיר'.

- התמורה שהתקבלה בגי! תע1דת אחזקה היא בעד שיחתי אחזקה וחלקי חילוף כ0י 21ט*נ1 מג< בלבה ואעה מללת חלקים
ועמדות בנון:

? חלקי זכ1כ'ת וחלקי פלסטיק למיניהם, אביזרי איהם1ן, אססים וטסיוה לסי0הם, חלק* פת זאמא!< מעסה חיצ1ני ופנימי,
נורות. נורות סימון ובקרה, חל1דה, צבע, פחחות, שבר לס#1 כ*פ1וו.לסבעחמ, ממוו<נ4 מב1י1ת,1רשת1ת אפ*ה וגז. כפח1רים

̂יי למיניהם, מצתים. סלסלאות למדיח*ם, רצ1טות למיניהם. הובלת יהסכשיר* מבית 1ולשח ואל

̂ם הספזרסמים מעת לעת על 'די אנו חברת ישירות פלוס� מתחייבים לשרתבם נאסנח בהתאם למתת"ב על פי דין. (לפי לוח הזמ
הגורמים המוסמכים.

אנו מאחלים לכם המשך הנאה מהמוצר ומהשיחח לע1ד שנים רב1ת.

בברכה

ט"חת מלוט יסוצר* צר'גג ב'תי'ם בגיט



נספח 12

העתק הקבלה בגין תשלים 60
ש"ח

וענן גשן ושיתי משרד עורגי-דין ונוטריון
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נספח 13

תמליל תוכנית הרדיו



_ 1 קיל ברמה: שלום ובוקר טוב למאזינה שרוצה להישאר בעילום שם היא רכשה כמו שאתה זוכר
... שלום בוקר טוב לך 2 ביטוחים, ובסופו של דבר אתה יודע ביטוח

3 המבקשת: בוקר טוב

4 קול ברמה: בואי ספרי לנו את הסיפור שלך מול חברת שירות פלוס

5 המבקשת: אהה...אני רכשתי מכונת באוקנט לפני כחמש שנים.. קצת פחות וכשקניתי את זה
6 בחנות.. אמרו לי שאני מקבלת על המכונה שנה אחריות, אני עוד אמרתי להם המקובל
7 הוא כשקונים מכונת כביסה מקבלים 3 שנים אחריות.. אבל הם אמרו שזה התנאים של
8 החברה חזו שנה אחריותי, אני יכולה לרכוש אס אני רוצה עוד ביטוח. הביאו לי את
9 המכונה אחד בשם ארז סוכן של שירות פלוס, והוא שכנע אותי שאני אעשה מיד כשאני
— 10 מקבלת את המכונה..שאני אעשה תוכנית ביטוח שכה יש לי ביטוח מלא.. שאני אעשה עוד
11 7 שניס אחריות אצלהס... ושאני אשלם הכל מראש מיד שקניתי את המכונה בתשלומים
12 שילמתי אבל מיד אחד אחרי השני.. ועשיתי ביטוח של 7 שנים והם כתבו לי בפתק גס
13 שקיבלתי על המקום שזה כולל טכנאי וכל החלקים אני אמרתי עוד מיד לבעלי איך
14 מאמינים לחברה..אני לא האמנתי אמרתי לשלם מראש... אבל בעלי כן האמין לו והוא
15 רצח לעשות את הביטוח ובעלי עוד עמד על זה שחס ישלחו לנו מהחברה רשמית קבלה
16 והם שלחו לנו תעודת אחריות, ששלחתי את זה אתמול בלילה בפקס ושמה זה לא בכתב
- 17 יד רק ממש מודפס הכל מהחברת ביטוח שזח כולל את כל החלקים לא כולל זכוכית ולא

18 כולל וגומי אבל כל החלקים זה כולל באחריות לשבע... שנת אח

19 קול ברמה 1 זה מה שכתוב בתעודת אחריות

20 המנקשת: נכון

1 21 קול ברמה: או קיי מה חם אומרים לך!

1 ~ 22 המבקשת: ומלפני שנת שהתקשרתי לבקש לחם שאני צריכה שיתת שלחם, אז חם אמרו לי שזה
1 23 השתנת, חלקים אני קיבלתי מבאוקנט מהחברה..

1 _ 24 קול גרמה: את רכשת אותם שילמת כסף ז

1 25 המנקשת: שילמתי 60 שקל בפעם האחרונה שבאו אליי

1 26 קול ברמה: ואת לא צריכה לשלם על החלקים

1 27 המגקשת: אני...

1 28 קול גרמה.- לפי חתוזח, לפי החוזה היא לא צריכה לשלם על החלקים

 29 המגקשת: לא צריך אבל...
~
|

1 30 קול גרמה: מת קרח מה חם אמרו לד, מה הם אמרו לך, למה הם גובים ממךחרי זה גוגד את ההסכםז
8 � 31 המבקשת ו הס אמרו לי שחלקים קיבלתי מבאוקנט. וחס נתנו לי את השירות.. אמרתי לחם אני לא
? 32 מכירה לא באוקטנט ולא חברת יבואן אני מכירה דבר אחד רק שירות פלוס אני חתמתי
? 33 איתכס אתם איתי אני איתכס אפילו שפתאום זח לא משתלם לכס איו כזה דבר..

? 34 חתמתם, אץ כזח דבר פתאום אתם מחליטים שאתם עושים שינוי הרעת תנאים.
1 35 קול גרמה: רגע אני רוצח להבין שניה, שנה אחריות חיה לך מהחברה שקנית נכון ?

8 36 המגקשת! כן!
8 37 קיל גרמה: ומיד שאחת שקנית עוד שילמת אה... לשירות (לאמובן) כפול

? 39 אחרי השנה הראשונה1 38 המגקשת : מיד שקניתי את חממגה נתתי להם 7 צקים כל צק של 200 שקל עבור ביטוח ל-7 שנים
? 42 כסף...לוקחים כסף שנה לפני..? 41 קיל גרמה: יש לחם קשר ע0 היבואן והיבואן זורק להם... תקשיב זה הלקוח בוא תוציא ממנו עוד| 40 קילברמה. אחרי השנת הראשונה כן."הם מתלבשים עליה..

8 43 המגקשת • שנח לפגי שאגי מתחילה ביטוח קיבלו כסף

^^^==— 1



_ 1 קול בלמה: אתת מבין, הם אומרים לך מאחרי שתגמר אחרי שרנגמר השנה אחריות מטעם החברה
2 אז אנחנו נתחיל את ה-7 שנים אבל את הכסף הם לא יקתו אחרי השנה הזו.. איפה

3 מתבצעת המכירה! כשאת רוכשת את המוצר ז

_ 4 המבקשת: עוד חפעסי

5 קול ברמה: איפה מתבצעת המכירה של הביטוח הזה כשאת יושבת לרכוש את המוצר שלך י

6 המבקשת; כשרכשתי שהביאו ליאת ח...

7 קול בדמו?: הביאו לח את זה הביתה...

8 המבקשת : זה שהביא את זה... הוא היה משירות פלוס..

9 קול ברמה! אחה... רגע" השליחים בעצם הס וואייי" תקשיב איזו? גאוני זח.. אני לא סליחה סליחה
10 רגע סליחת סליחה רגע.. אני לא יודע אם זח הקונספט שלהם העסקי... אני לא יודע" אבל
_ 11 תחשוב נניח וזה היה ככה הם באים לחברת ביטוח ואומרים לחם בואו תעשו אתם את
12 הכסף על הלקוח אנחנו לא משלמים לכם חובלה אתם מובילים שלנו בחינם, אבל יש לכם
13 את חאופציח להיכנס אליו עד חבית ולהחתים אותו על המוצר הכי מטומטם שיכול

14 לחיות בעולם..

15 המבקשת: והוא כל כך שכנע,

16 קול ברמה: ואנשים חותמים, שנה באיחור... וואו, אתה מכיר ביטוח שאתה משלם עכשיו והשירות
_ 17 מתחיל בעוד שנח!!

18 המבקשת: זח מעוד שנה והוא לא הסכים אני רציתי לתת לו לכל שנח כמו ביטוח כל שנה בראשון
19 אני נותנת לך מראש לשנה... לא זה אנחנו עושים מחיר מיוחד, הוא אמר בגלל זח זה רק
— 20 200 שקל ועכשיו לשלם את הכל. ואמרתי אס אתם תברחו לי תעלמו לי מהשטח, או
21 שפתאום תעשו תנאים אחרים... הוא אמר מה פתאום" שירות פלוס זה חברה אמינה

22 ומילה שלחם זה מילה והכל יהיה חתום וכתוב.

23 קול ברמה: היא נתנתת צקים מראש ל-7 שנים י!

24 המבקשת: כן, בדיוק!

__ 25 קול ברמה: לא יאומן.

26 קול ברמה: למה היא עשתה את זח, למה אנשים עושים את זהז הרי זה לא תלונה ראשונה... לא על
27 שירות פלוס..על כל החברות חללו...

... אני אמרתי אני לא מאמינה לאנשים, ופתאום הם לא 28 המבקשת: בעלי האמין להם, אני לא רציתי
29 יהיו בשטח... אבל בעלי כן האמין לו והוא ידע מאד לדבר ומאד טוב לשכנע.

30 קול ברמת: עכשיו בחשבונית בחשבונית אני ראיתי בחשבונית זה כולל ביקור טכנאי וכולל חלקים,
31 ולא, אין שם פיר.. אין שם פירוט איזה ומה כן ומה לא כשראיתי את הפירוט זח סיפור
32 אחר לגמרי... עוד מעט תקרא את הפירוט למת אין אחריות ז"א גיליון למוז אין אחריות
33 למה שיש לא כתוב, פחות או יותר אולי מסתכם בשורה... וגם אם הוא מסתכם בשורה
- 34 בסופו שלדברחםלא מוכנים לכבדאתזה"אבלעלהחשבוניתכתובבמפורשכוללטכנאי

35 וכולל חלקים 1 וואי מוזר מאוד

36 קול ברמה: אנחנו רוצים לדבר עם שירות לקחות שירות לקוחות... קרדן 1

37 נציגת המשיבה: אני לא שומעת אותך

38 קול ברמה: שירות לקוחות של שירות פלוס!

39 נציגת המשיבה: סליחה אני לא שומעת אס אתה יכול להרים אותי מהרמקול או מהשפורפרת..

40 קול ברמה: את לא אה... את לא ברמקול את אח... ממש באוזניות שלי אפילו,

~ 41 נציגת המשיבה: עכשיו אני שומעת אותך יותר טוב.

42 קול ברמה: איזה יופי

43 נציגת המשיבה: איך אני יכולה לעזורו



_ 1 קול גרמה: איציק מצרפי ויקותיאל משי ואת בשידור חי ברדיו קול ברמה ואני רציתי בבקשה לדעת
2 מבחינת האחריות שלכם של המוצר... אה... ברגע שאני רוכש אחריות ל-7 שנים מה זח

3 כולל י

4 נציגת המשיבה: עוד רגע בבקשה..

5 קול גרמה; נו... מה אתה מצפה... עכשיו יכינו את הרשימה מה זה כולל.. למה אתה לא משתעל
6 כשאני אומר לה שהיא בשידור... למה אתה בוחר להשתעל שנית לפני,.. כי אחרי זה יבואו

ר יגידו לא אמרנו...אני מגן עליך.,.

8 קול ברמת! אוו אתת רוצת להעלות המיסיס... חחח

9 קול גרמה: טוב אנחנו מנסים לתפוס את שירות הלקוחות של שירות פלוס מעניין מאוד מה הגישה
10 שלהם קודם כל אתה יודע אולי היום הס עדיין בוא.. לא אני חייב להקריא לך שורה
11 מתגובתם כדי שתבין מה אני רוצה לבדוק... אה.. חס הגיבו כאן בעמוד אחד שלם צר לי

__ 12 נציגת המשיבה: רגע איציק בבקשה...

13 קול ברמת: או קיי תודה

_ 14 קול ברמה! הם חלק מהתגובה שלהם שהם אומרים שהיבואן בעצם הודיע על ביטול ההסדר
15 לאספקת החלפים ללא תמורה ועל כן, החל מאותו יום כלל הלקוחות נדרשים לשלם על

16 חלקי החילוף, אני רוצח לדעת אם מה,. מה חעניין בזהז

_ 17 קול ברמת: אתת יודע מה חיה קורה אם היית קוגה פה בסוכנות רכב רכב, ואתרי חודש יגידו לך
18 שמע.. החלקים של פיאט.. אנחנו לא עובדים כבר עם פיאט.. אחה סליחה בלי... לא משנה

19 סתם זרקתי פיאט.. כאילו רכב כבר לא אה..זח.. מה היית אומר לחם 1ז

__ 20 קול ברמה! יקותיאל מה שתם עשו עכשיו הס הלכו להדליק את רדיו קול ברמה... אז בוא בוא נרגיע
21 אותם., בוא נסביר לוזם שאנחגו הולכים רק לשאול אותם מספר שאלות הגיוניות...

22 הגיוניות חס וחלילה

23 קול ברמה: חידות היגיון... כן, לא רציני ואס לא הצלחתם אתם עדיין תקבלו פרס על הדרך.. על זה
24 שעניתם לנו... וענו יפח."כן" ענו יפה מה אפשר לעזור לכס... נכון... אבל אה.,. כל
25 החוכמה אתמול אגב אני חייב לציין את מה שהיה אתמול...תקשיב אני שמעתי שוב את

26 התוכנית של אתמול, וזה לא קורה הרבה, עם האשת שעלתה לנו ב.. נחמה

27 קול ברמה: נחמה

28 קול ברמת: נחמה מ...

29 קול ברמת: נחמה מ... מהחברה של ההסעות

30 קול ברמת: מכן, מהאוטובוסים מאפיקים שחס וה... הס יתנו לנו תגובה אין לי ספק בוגרת, אס
31 מעסיקים אחת כמו נחמת שנתנה לנו כאן תגובה בוגרת למרות שהיא אפילו לא דוברת..
32 אח," כל הכבוד לתם באמת.. אתת יודע מה.. זה אולי מראה על כך שבאמת יהיה שמה

33 איזשהו שינוי בעקבות מה שקרח.. קמת על איזה צד שונה הבוקר...

... - 34 קול ברמת: אהה... אני

35 קול ברמת: אתח מפרגן... לא יאומן...

_ 36 קול ברמה: לא, זח לא כזה אני אני אני חרבה חרבה מפרגן, רק שלא תמיד מאפשרים לי הנח נחמה
37 לנו זח...

... ז הם מעבירים לנו את האחראית ...בסדר.. 38 קול ברמת: אנחנו מנסים לתפוס אותם אולי בקו השני

~� 39 קול ברמוז: תראה, אני רוצח לחזור איתן שוב פעם... אני לא יודע מה.. אח... איך השיטה הזו

40 ששולחים לבנאדם חביתת עמיל, אותו מוביל שמוביל את חמכונת כביסה או את המוצר
41 תאחר, הוא כבר עושה פעולת מכירה של ביטוח, לוקח 7 שנים מראש... כשהשירות יינתן

— 42 לאחר שנה.. אתח מכיר עוד סוג ביטוח כזה*

43 קול גרמה: אתה מכיר עוד סוג של אנשים שרוכשים משהו שהוא רק בעוד שנה יקבלו אותו וגם
44 בסימן שאלה...?

45 קול ברמת: את האנשים אני לא מאשים.,



1 קול ברמוז: למה י

2 קול ברמת; כי...

3 קול ברמה: למה הם גס חלק"

4 נציגת המשיבה* שלום...

5 קול ברמה: שלום עס מי אנחנו מדברים

6 נציגי* המשיבה* וברכה...עמ מורן מנהלת השירות בחברה... איך אפשר לעזור...

7 קול ברמה ז או שלום לך מה שלומך

8 קול ברמה: מורן ז

9 נציגו* המשיבה* כן

10 קול ברמה: מח שלומך..

11 נציגת המשיבה: וברכת תודה רבה בתך השם

12 קול ברמה: אטה יופי, שירות פלוס

13 נציגת המשיבה.� נכון

14 קול ברמה* אנחנו צריכים גם לומר לך שאת בשידור חי ואני מתאר לעצמי שאת יודעת.

15 נציגת המשיבה! כן

16 קול ברמה: או קיי, לא מעט אנשים פונים וזה לאו דווקא בחברת שלכם מתעסק בחברת שלכם אני
17 חייב לציין כי יש עוד חברות שעובדות בשיטת שלכם וזה בסדר..

18 גציגת המשיבה: אני יכולה להגיב רק על מה שקורה בחברה שלנו..

 19 קול ברמה! בהחלט
~

20 נציגת המשיבה: אני לא יכולה להגיב על מה שקורה בחברות אחתת

21 קול ברמה: או קיי מקובל מקובל לחלוטין... אה... החברה שלכם עשתה ביטוח עס אחת המאזינות
22 שלנו...

23 נציגת המשיבה: נכון

24 קול ברמה: שכולל את כל החלקים וכולל את הכל

25 נציגת המשיבה: גכון

26 קול ברמה! והנח מגיע יום שהיא צריכה את השירות שלכם... ואומרים לח אצלכם בחברה.. אנחנו
27 לא אנחנו.... הספק.. ביטל את העסקה איתנו ולכן את צריכה לשלם על חלקים.. זח נראה

28 לך הגיוני

29 נציגת המשיבה: אח... לא לא מדוייק מה שאתה אומר או מת שהלקוחת אומרת.. אה מה שקורה זח
30 שחלקוחח רכשת מוצר במסגרת אחריות של שנה מלאת פלוס 7 שנים לחלקים מחברת
_ 31 קרדן סחר, אה... הלקוחה עשתה אצלנו במסגרת מבצע שקיים היבואן אה... הרחבת
32 אחריות לביקורי טכנאים לא לחלקים.. אח".. לצערנו הרב היבואן הזה ביטל את ההסדר
33 להספקת חלפים... אתה.. ולא מספק לי חלפים.. אה.. מת שקורה זה שאני לא יכולה לתת

34 ללקוחה חלפים ללא עלות ברגע שאני צריכה לשלם עליהם...

35 קול ברמה: וואי תקשיב היא אומרת שהיא לא התחייבה לה בכלל מה אתה רוצת ממנה... שניה, אני
36 רוצח להבין.. לאן תגיע הכסף ן לאן הגיע הכסף של הביטוח

_ 37 גציגת המשיבה: הכסף הגיע אליי אבל זח כסף עבור אחריות לביקורי טכנאים בלבד..

38 קול ברמה: כתוב חלקים בחשבונית,

39 נציגת המשיבה: את... אני



1 קול ברמה: כתוב כולל חלקים

2 נציגת המשיבה: אני ראיתי את החשבונית הזאת אני לא יכולה אני לא יכולה את,. שוב אתם פניתם אליי
3 אתמול בשעה יחסית מאוחרת, אני לא יכולה למשוך את חמסמד המקורי מהארכיון

_ 4 ולדעת אס המסמך הזה הוא אכן מקורי כי יש בו הרבה מחיקות והרבה שינויים..

5 קול בימה: אח... יכול לחיות שהוא יכול לחיות שמישהו זייף ז

6 נציגת המשיבה: עוד לא הספקתי למשוך את זה מהארכיון ולעבור על זח...

7 קול ברמה * יכול לחיות שמישהו זייף את המסמך ן

8 גציגת המשיבה: יכולים לתיות הרבה דברים... אני לא חלילה רוצה להגיד דברים שאני עוד לא בדקתי...
9 אח...

10 קול ברמה: ואם אני אגיד לך

11 נציגת הנגשיבה: בכל מקרה בכל מקרה

12 קול ברמה: ואס אני אגיד לך.. אס אגי אומר לך שפנו אלינו 4 מאזינים עכשיו במהלך התוכנית ותם
13 רוציס גס כן להגיד לך שזה קרה בדיוק אותו דבר גם לחם מולכם

14 נציגת המשיבה: נכון, היבואן הזה מכר הרבה מאד מכונות כביסה

15 קול ברמה: אז מחז כולס

16 נציגת המשיבה: מדובר ביבואן..

17 קול ברמה: כולם לא קוראים את ההסכם נכון ל לפי מה שאת אומרת שאת מוכרת להם שירות
18 טכנאים..

19 נציגת המשיבה* אני מוכרת להם שירות טכנאים נכון וה גם מעוגן בחשבוניות שאנחנו שולחים ובמסמכים
20 שאנחנו שולחים, יש לנו פסקי דין בנושאים חללו מול החברה היבואנית, מול קרדו סחר

21 אח... ומול הלקוחות שלמעשה תגיעו לבתי משפט בגושאים האלה"

22 קול ברמה: אחה אתם כבר הגעתם עס לקוחות לבית משפט?

23 נציגת המשיבה: בוודאיו בוודאי! כן!

24 קול ברמה: וואו, אז אולי משחו לא בסדר בשיטה שלכם!

25 גציגת המשיבה: אח... שוב אני אני אציין את העניין בצורת יותר ברורה.. היבואן חוח קיים מבצע
26 שבמסגרת של המבצע חזה חוא מכר מוצרים עם אחריות ל-7 שנים אחריות מוגבלת
27 לחלקים.. במסגרת המבצע הזה הוא הציע ללקוחות לרכוש אחריות נוספת לביקורים
28 דרכנו.. ברגע שחוא ביטל את אספקת החלקים אתה מבין שאני לא םחוייבת לאספקת

29 חלקים..

30 קול ברמה 1 את מתוייבת אבל

31 נציגת המשיבה: חברת שירות פלוס לא מחוייבת,

32 קול ברמה: את מתוייבת אבל להחזיר את הכסף היחסי..

__ 33 נציגת המשיבה: היא ממשה את כל הזכויות שלח בהתאם לתקנון מבצע שהיבואן פרסם..

34 קול ברמה: אבל הלקוח שילם כסף עבור."

35 קול ברמה: היא אומרת שהיא לא צד בעניין בכלל

36 קול ברמה: אבל חוא שילם להם את הכסף בואו תחזית את הכסף..

37 נציגת המשיבה: על ביקורי טכנאים בלבד..

38 קיל ברמה: רגע, אתם לקחתם את הכסף של כל הביטוח חזחז

39 גציגת המשיבה: אנחנו לקחנו כסף עבור ביקורי טכנאים.. לא עבור חלקים

40 קול ברמה: לא, עבור חלקים גם כתוב..



1 נציגת המשיבה: לא, אז שוב

2 קול ברמי?! מה לא כתוב במפורש..

__ 3 נציגת המשיבה: אז מה שכתוב בקבלה של הלקוחה הספציפית הזו אני יכולה לבדוק, אני לא יכולה להגיב
4 על זה.

5 קול ברמה: שניה רגע, בואי נדבר עם לקוחה אחרת, בואי נשאל אותה מת כתוב אצלח ברשותך אפשרי

- 5 נציגת המשיבה: אה... שוב היא תגיד שכתוב אצלה" אה.. אתה יודע

7 קול ברמה: בואי לקוחה מספר 2 שלום..

8 נציגת המשיבה: אני אני אני כן

9 קול ברמה: שלום למאזינח

_ 10 מאזינה נוספת* שלום וברכה

11 קול ברמה: גם לך תתחייבו לחלפים ולא מוכנים

_ 12 מאזינה נוספת: אני פשוט כועסת ואני מוחה.". כי גם לי בחשבונית שהגיע אליי הטכנאי להתקין לי אני
13 אמרתי לו אני רוצה שתרשום לי ברחל בתך הקטנה כולל חלקים אלקטרוניים והוא ציין
14 ואני עוד התקשרתי לחברה ואמרתי לחם, תסתכלו אבל רשום, אנחנו לא יודעים מה
15 רשום... הוא פשט את הרגל מח את רוצח שאני אעשה, חס פשוט, אסור לי להגיד את זה
— 16 אבל חם שקרנים, חם סחטו אותנו, ואנחנו נפלנו ואמרתי לחט שזח הפך להיות שיטתי

17 אצלחס, וחם עבדו עליני בעיניים אנחנו שילמנו ימבה כסף 1800 שקלים..

18 קול ברמה�. בואי נשמע מח יש למורן לומר

19 מאזינה נוספת* שילמנו 1800 שקלים ואני יכולת לפקסס את החשבונית שלי ולהראות להם שרשום לי
20 את כל הדברים האלה כולל חלקים כולל הכל.

21 קיל ברמה: אנחנו אחרי השידור נבקש ממך שתשלחי לנו חלקים בואי נראה מה יש למורן לומר

22 נציגת המשיבה: תראה, לפני שאני אח... מנהלת שירות בחברה שאני עובדת בה, אני קודם כל בן אדם
23 שמכבס ויודע מח וח מכונות כביסה ויודע מח זה מייבשים ואני כל כך מבינה לליבס של
24 הלקוחות, אה.. שככה נפלו בין הכסאות בנושא הזה אבל האחריות הוא האחריות פח על
25 הנושא הזה היא חד וחלק לא של שירות פלוס, אני יכולה לבדוק גם את המקרה של

26 הלקוחה שנמצאת איתנו כרגע על הקו לעומק...

27 קול ברמה! רגע רגע רגע מורן מוח אני רוצח לעצור פח שנית, זה כבר הלקוחה השניה שאומרת שגס
28 בחשבונית שלח מופיע, את החשבונית שלה לא ראיתי אבל היא טוענת

29 נציגת המשיבה: אני לא ראיתי, אני לא יכולה על משהו שלא ראיתי

30 קול ברמה: היא לא ראתח יקותיאל

31 קול ברמה! אבל על החשבונית הראשונה אמרנו נבדוק אולי זח זיוף החשבונית השניה, שבן אדם
32 אומר לנו אני גם לא בדקתי... בוא

33 נציגת המשיבה: אני אשמח לראות אותה ולבדוק

34 קול ברמה.� אבל זח רק 2 אנשים מתוך אלפי לקוחות..

35 קול ברמה: רגע, בוא נניח שזה נכון..

36 קול ברמה: יש לתם אלפי לקוחות זח רק שני אנשים.. כמה לקוחות יש לחברה

37 נציגת המשיבה: סליחה לא שמעתי 1

_ 38 קול ברמה: כמה לקוחות יש לבם בחברה, זח לא 2 אנשים סך הכל.
39 נציגת המשיבה: יש לנו מספיק, יש לנו מספיק לקוחות...

40 קול ברמה; לא אני מנסת לעשות את יודעת, קודם כל את היחס 2 אנשים שפונים אלינו בטח יש לך
41 אלפים לפחות..



, _ 1 נציגת המשיבה: אז שוב, אז שוב היבואן הזה מכר אה... אלפי מוצרים

2 קול גרמת: אז למה אתם לא מחזירים את הכסף, אבל למה אתם לא מחזירים את הכסף לאנשים!

_ 3 נציגת המשיבה: בוודאי.. למה לא מחזירים.. י הלקוחה הזו קיבלה הצעה גם לשדרג את הביטוח כדי
4 שהוא יכלול חלקים וגם לקבל את כספה בחזרה, את ה.. מה שלא נוצל לקבל בחזרה.,

5 קול ברמה: מורן, מורן מורן אתם חרטטניס וכל מי שמאזין לנו כעת אני אמליץ לו לא לעשות איתכס
_ 6 עסקים עד שלא תתנו לנו תגובה הגיונית..

7 נציגת המשיבה: אני;<אכמלין שזה מה שאתה אומר,

8 קול גרמה: עד שלא תתנו לנו תגובה הגיונית

9 נציגת המשיבה: אבל זו התגובה שלנו

10 קול ברמה: איך הגעתם לבתי משפט עם לקוחות ואיך זה ייתכן שיש לנו 4 אנשים על חקו שמתלוננים
— 11 אותה תלונה.

12 נציגת המשיבה: אני אשמח לקבל את חפרטיס של האנשים האלה ולבדוק אותם...

13 קול ברמה: טוב, מורן, אנתגו חייבים לצאת לפרסומות ואולי זה המזל של אה... מה שקורה כאן
14 עכשיו.. אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות מורן אנחנו מאד מודים לך על התגובה

15 כנציגה של שירות פלוס" ממש תודה רבת לך..

— 16 קול ברמה: פרסומות, אנחנו חורגים

17 קול ברמה: אנחנו חייבים לצאת לפרסומות ואחכ אנחנו נמשיך.

̂  ^—^—^^^^ .^_^—^^^^^^———י^^^^"^^^^ ~ .
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_ מודעות טובות יותר על יד*
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תדפיסי רשם החברות

- - תיטור עירכי-דץ רענן בשן 1שותי משרד



מידע על פרט1 חברה . כולל נתוני שעבודים

בתונ' המאגר מעודכנים בכ1ן לתאריך 05/08/2014 בשעת 13:1

���' פרטים כלל"ם

מ90ר תאגיד סוג 01000 משפטי של התאגיד 10ג מוגבלת תאריך רישום י.
מ1גבלת 28/01/1999 ! 512739400 |חברה פרטית (בפרוק מרצון �~

— שם התאגיד
קרדן 0תר בע"מ

כדר.! 0א1ם\/3לד א306\/>ו

_ כתובת התאגיד אצל

ח!מה 12 ראש1ן לציון. ישראל מיקוד:7565512 פארק 3ירון.ראש1ן לציון.
הדו"ח השנתי האחרון תתקבל מהתאגיד ביום תדנ"ח השנתי האחרון שתתקבל מהחברה מעודכן לי1ם

25/12/2011) 17/01/2012 -
נלטחת התאגיד חברה ממשלתית

לעסוק בסוגי עי10ק שפורטו בתקנון " יבוא מ0תד מכירו! שיו1ק חברה לא ממשלתית

דירקטורים של התאגיד

זיה1י שם תאריךמינוי תפקיד מ00ר
אהר1ן |21/09/1999 |מנר.ל  ך 67273987 |ל1ויאן

-
_י כתובת: טאגור 40 תל אביב יי יפו

2 28693083 |לןויאן אילן מנחם 21/09/19991 (מנהל
~ כתובת: טאגור 40 תל אביב י יס1

3 25778515 |אלמוזני0אשר |23/05/2004 |
י כתובת: גאולים חולון. ישראל

4 047355342 |רכטר איתן פיוטר 21/09/19991 }מנהל
_י כתובת: הרקפ1ת 12 כ&רשמריחו, ישראל מיקוד:46910

5 022665525 _ ]ולר איילת נחמה (03/11/2002 |
_ _[_ כתנבת: יו0ף 95 מודיעין-מכבים"רשת. ישראל מיקח�:71724 |

0ה"כ חהוו הרשום

̂. סיג תמסבע ___^_ —________ —
36,000.00 שקל חדש ]

ך� חלוהת הוו המניות
כמות מניות סוג מניח ערך כמות שתוצאת לב"מ

| 36.000 רגילות 11שקל חדש |117 |

1 בעלי מניות

זיהוי שם כתובת | |_ מססך
0̂^/>1 קרדן שותפויות בע"מ (דרך בגין 154 תל אביב- יסז. ישראל מיק1ד:6492107 11̂אד^<ק 8ק1^3 § 511723405 סז^

1 י� מחזיה ב:
1 1 מניות מסוג רגילות במת 1 שקל חדש ן

.0.1.=] 3. א0.אף.די.אי. בעינו |תומה 12 ראשון לציון, ישראל מיקוד.7565512 1701512040460 "?
1 2- מחזיק ב

1 81 מניות מ0ו3 רגילות בנות 1 שקל חדש ..
̂ימ |אית241 ראשון לציון. ישראל מיקוד:7570327 1� 1512172347 שרות 9ל01 למוצרי צריכה ביתיים ב

י1ב.1 * 35 מגיות מ10ג רגילות בבות 1 שקל חדש
1 ה 1 ה
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מידע ;\ל פרטי חברה . כולל נתוני שבודים

גתוני המאגר מעודכנים נכו) לתאריך 05/08/2014 .בשעת 13:1

— פרטים כלליים

|
"
מספר תאגיד 10ג 0טטו0 משפטי של התאגיד סוג מוגבלת ]וזאריר יישום |

512172347 |חברה פרטית |פעילה מוגבלת 04/07/1995 ן
~~ שם התאגיד

שחת. סלוס למוצרי צריכה ביתיים בע"מ
ו כת1בת התאגיד אצל

24 יאשיו לציון. ישראל מיק1ך:7570327 ~ אית1
1 תדו"ח השנתי האחרון תתקבל מהתאגיד ביו0 הדו"ת השנתי האחרון שתתקבל מהחברה מעודכן ליום

16/09/20131 03/11/2013 1
1 ~ מטחת התאגיד חברה ממשלתית

1 | |לע0וק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון " שווק הפצת תןוך יצור זפר0ו0 חברה לא ממשלתית |

|- דירקטורים של התאגיד __________
8 מספר זיהוי טם תאריך מינו* תפקיד ;
מנה0 |11/09/1995 |אישע0קים ....__ , אילן 1 028693083 לויאן
ו?~ י כתובת: הרשקוביץ 1 ראש1ן לציון. ישראל טיקוה0 —_ 11

^̂  
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